TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA
UTILIZAÇÃO DO SITE CIELO
I - DO OBJETO
Este instrumento tem por objeto estabelecer as condições gerais que deverão ser observadas pelos usuários do
site Cielo, doravante denominado simplesmente como ("Usuários"), quando da utilização das áreas que
necessitam de login, do site da Cielo.
O Usuário declara neste ato que este tem amplo conhecimento e concorda de modo pleno e irrestrito com todas
as condições e termos aqui previstos.

II - DO CADASTRAMENTO
Para o acesso ao site Cielo, o Usuário terá que preencher cadastro pessoal, fornecendo para tanto, dados como
nome, CPF, e-mail, dentre outros.
Apenas será confirmado o cadastramento do Usuário que preencher todos os campos do cadastro. O Usuário
deverá completá-lo com informações exatas, precisas e verdadeiras, e assume o compromisso de atualizar seus
dados pessoais sempre que neles ocorrer alguma alteração.
A Cielo não se responsabiliza pela correção dos dados pessoais inseridos pelos Usuários. Os Usuários
garantem e respondem, em qualquer caso, pela veracidade, exatidão e autenticidade dos dados pessoais
cadastrados.
A Cielo se reserva o direito de utilizar todos os meios válidos e possíveis para identificar o Usuário, bem como
de solicitar dados adicionais e documentos que entenda ser pertinentes a fim de conferir os dados pessoais
informados.
Caso a Cielo decida checar a veracidade dos dados cadastrais de um Usuário e se constate haver entre eles
dados incorretos ou inverídicos, ou ainda caso o Usuário se furte ou negue a enviar os documentos requeridos,
a Cielo poderá, a seu exclusivo critério, suspender temporariamente ou cancelar definitivamente o cadastro,
sem prejuízo de outras medidas que entender necessárias e oportunas.
Após o preenchimento do formulário de registro de conta, o Usuário deverá escolher uma senha e identificação,
sendo integralmente responsável por manter a confidencialidade da senha e de sua identificação, bem como por
todas as atividades que ocorram sob sua senha e/ou identificação. A Cielo poderá solicitar ao Usuário a senha
avançada, para a realização de alguns serviços ou transações, sendo que neste caso, o Usuário será orientado
a cadastrar nova senha, ficando inteiramente responsável pela guarda e uso da nova senha, nas condições e
termos aqui previstos.

