Política de uso
Você é independentemente responsável por cumprir todas as leis aplicáveis em
todas as suas ações relacionadas ao uso dos serviços do PAGA3, independentemente
da finalidade do uso. Além disso, você deve cumprir os termos desta Política de Uso.

Atividades Proibidas

Você não pode usar o serviço PAGA3 para atividades que:
1. violar qualquer lei, estatuto, decreto ou regulamento.
2. relacionam-se a transações envolvendo (a) narcóticos, esteroides, certas
substâncias controladas ou outros produtos que apresentam um risco para a
segurança do consumidor, (b) parafernália de drogas, (c) cigarros, (d) itens
que incentivam, promovem, facilitam ou instruem outros a envolver-se em
atividades ilegais, (e) bens roubados, incluindo bens digitais e virtuais, (f) a
promoção do ódio, violência, racial ou outras formas de intolerância que
sejam discriminatórias ou a exploração financeira de um crime, (g) itens que
são considerados obscenos, (h) itens que infringem ou violam qualquer direito
autoral, marca registrada, direito de publicidade ou privacidade ou qualquer
outro direito de propriedade sob as leis de qualquer jurisdição, (i) certos
materiais ou serviços de orientação sexual, (j) munições, armas de fogo ou
certas peças ou acessórios de armas de fogo, ou (k) certas armas ou facas
regulamentadas pela legislação aplicável.

3. Referem-se a transações que (a) mostram as informações pessoais de
terceiros em violação da lei aplicável, (b) apoiam esquemas de pirâmide ou
ponzi, programas de matriz, outros esquemas de "enriquecimento rápido" ou
certos programas de marketing multinível, (c) estão associados a compras de
anuidades ou contratos de loteria, sistemas de lay-away, operações bancárias
off-shore ou transações para financiar ou refinanciar dívidas financiadas por
um cartão de crédito, (d) são para a venda de certos itens antes que o
vendedor tenha o controle ou posse de o item, (e) são por processadores de
pagamento para cobrar pagamentos em nome de comerciantes, (f) estão
associados à venda de cheques de viagem ou ordens de pagamento, (h)
envolvem câmbio de moeda ou negócios de desconto de cheques, (i)
envolvem certo crédito reparação, serviços de liquidação de dívidas,

transações de crédito ou atividades de seguro,ou (k) envolver a oferta ou
recebimento de pagamentos para fins de suborno ou corrupção.
4. envolvem a venda de produtos ou serviços identificados por agências
governamentais com alta probabilidade de serem fraudulentos.

Violações da Política de Uso Aceitável

Incentivamos você a relatar violações desta Política de uso aceitável ao PAGA3
imediatamente. Se você tiver dúvidas sobre se um tipo de transação pode violar a
Política de Uso Aceitável, ou deseja registrar uma denúncia, pode fazê-lo aqui.

