
Os Termos de Uso

IMPORTANTE - POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO

Antes de ler os artigos abaixo, por favor, leia os seguintes termos preliminares, que 
constituem uma parte inseparável dos Termos de Uso e usam algumas das definições 
previstas no artigo 1 abaixo:

Os Termos de Uso regem o uso dos Websites e Produtos Oferecidos da 
CanadianVisaExpert, seja com relação ao Website da CanadianVisaExpert ou não, 
incluindo, sem limitação, quaisquer informações ou dados contidos ou fornecidos através 
dos Websites ou Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert.

Para os efeitos destes Termos de Uso, os termos você, seu ou usuário são sinônimos e 
referem-se à pessoa utilizando, de qualquer modo, o Website, os Produtos Oferecidos e/
ou Softwares.

Confirmo que li e entendi os Termos e Condições contidos no site www.
canadianvisaexpert.com que estão em Português, idioma que eu entendo perfeitamente.

Adicionalmente, confirmo que eu compreendi integralmente os termos e condições do 
pacote de serviços de imigração que serão a mim prestados pela Canadian Visa Expert 
e declaro que desejo imigrar ao Canadá através dos serviços da Canadian Visa Expert e 
que concordo integralmente com os termos e condições de tais serviços.

Confirmo que estou ciente de que a partir do momento em que eu realizar o 
pagamento pelos serviços, a Canadian Visa Expert iniciará a prestação dos serviços e, 
consequentemente, não poderei revogar minha autorização de pagamento, muito menos 
cancelar o pagamento, sendo certo que não terei direito a qualquer reembolso, parcial ou 
total, a qualquer tempo.

Por favor, observe que, a qualquer momento, e sob a aprovação dos órgãos 
governamentais ou legislação, o Governo Canadense tem autoridade para cancelar ou 
modificar os vários Programas de visto apresentados no Website. A CanadianVisaExpert 
e o Site não poderão se responsabilizar no caso de o Governo do Canadá (ou uma 
de suas Agências) cancelar, suspender, proibir ou de qualquer outro modo impedir (o 



“Anúncio de Prevenção”) os vários Programas de Visto de imigração ou os Produtos 
Oferecidos, por alguma razão, e não será fornecido reembolso para pagamentos que 
tenham sido feitos anteriormente a qualquer Anúncio de Prevenção.

Antes de utilizar ou visitar quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos da 
CanadianVisaExpert, você deve ler, concordar e aceitar a todos os termos e condições 
contidos nos Termos de Uso, que incluem os termos e condições expressamente 
estabelecidos abaixo e os incorporados por referência. É de sua responsabilidade, 
enquanto lê os Termos de Uso, também acessar e ler as informações contidas em 
outras páginas e websites referenciados nos Termos de Uso, uma vez que estes 
constituem parte dos Termos de Uso e contêm termos e condições complementares e 
outras informações que se aplicam a você enquanto usuário dos Websites ou Produtos 
Oferecidos da CanadianVisaExpert. Por favor, observe que as palavras e frases 
sublinhadas são links de acesso para essas páginas e websites.

Os Termos de Uso descrevem os termos e condições aplicáveis ao seu uso dos 
Websites e Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert. Se você não concorda 
incondicionalmente em cumprir com os Termos de Uso, você não pode utilizar ou visitar 
quaisquer dos Websites da CanadianVisaExpert ou usar quaisquer de seus Produtos 
Oferecidos.

Você reconhece e concorda que, ao visitar ou utilizar quaisquer dos Websites ou 
Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert, você está entrando em um contrato 
juridicamente vinculativo que rege qualquer uso dos Websites ou Produtos Oferecidos 
da CanadianVisaExpert, por você ou por terceiros em seu nome. Além disso, você 
concorda com o uso de comunicação eletrônica a fim de celebrar contratos, fazer 
pedidos e entrega ou aceitação de avisos, políticas e registros de transações iniciadas 
ou concluídas através dos Websites ou Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert. 
Além disso, você renuncia a quaisquer direitos ou exigências, sob quaisquer leis ou 
regulamentos de qualquer jurisdição, que exijam uma assinatura original (não eletrônica) 
ou a entrega ou a retenção de registros não eletrônicos, na medida permitida pela lei 
aplicável.

Se qualquer limitação sob qualquer lei aplicável impede ou limita a sua capacidade de 
se comprometer com os Termos de Uso ou qualquer parte dele, você não pode visitar ou 
usar quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert. Ao visitar 



ou usar quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert você 
afirma explicitamente que você está em plena conformidade com qualquer lei aplicável, 
incluindo, sem limitação, qualquer lei sobre limitação aplicada sobre a sua capacidade 
de celebrar acordos ou utilizar ou visitar quaisquer um dos Websites ou Produtos 
Oferecidos da CanadianVisaExpert, devido à sua idade ou a qualquer outra limitação a 
respeito de sua utilização ou visita a quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos da 
CanadianVisaExpert.

1. Definições

Nos Termos de Uso, as seguintes definições em letra maiúscula são utilizadas tanto no 
singular quanto no plural.

1.1 CanadianVisaExpert e/ou Canadian Visa Expert significa CANADIANVISAEXPERT 
e/ou quaisquer de seus proprietários, subsidiárias divisões, afiliadas, administradores, 
diretores, funcionários, agentes, representantes ou licenciadas. O website 
CanadianVisaExpert.com é propriedade da empresa europeia PRONET Online Marketing 
GmbH, número de empresa FN 256018, endereço : HeindlestraBe 19  Linz A, 4040 , 
Áustria.

1.2 Websites da CanadianVisaExpert ou Site ou Website significa todos e quaisquer 
elementos, conteúdos, a aparência e o aspecto do website disponível sob o domínio 
www.CanadianVisaExpert.com, e todos os sites relacionados que pertençam, sejam 
operados ou controlados pela CanadianVisaExpert.

1.3 Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert ou Produtos Oferecidos significa o uso 
do Software, se aplicável, e quaisquer dos produtos da CanadianVisaExpert e serviços 
relacionados disponíveis através de quaisquer dos Websites da CanadianVisaExpert, 
sejam eles definidos como Produtos Pagos, tal como aqui definido, ou quaisquer outros 
produtos fornecidos pela CanadianVisaExpert.  

1.4 Softwares da CanadianVisaExpert ou Softwares significa softwares de propriedade 
da CanadianVisaExpert baseados na web.

1.5 Termos de Uso ou Contrato de Usuário significa este documento que pode ser 
renovado, modificado e/ou atualizado periodicamente.



1.6 Propriedade Intelectual significa todos e quaisquer direitos de propriedade intelectual, 
incluindo, sem limitação, direitos legais intangíveis, títulos e interesses, evidenciados ou 
incorporados em: (i) qualquer invenção (seja patenteável ou não patenteável, reduzida ou 
não à prática), todas as melhorias das mesmas, e todas as patentes, pedidos de patentes 
e divulgação de patentes; (ii) qualquer trabalho de autoria, independentemente da 
capacidade de autor, as obras passíveis de direitos autorais e todos os direitos autorais; 
(iii) todos os segredos comerciais e informações confidenciais; e (vi) quaisquer outros 
direitos similares, em cada caso, em uma base mundial.

2. Licença e Acesso

A CanadianVisaExpert concede a você uma licença limitada para acessar e fazer uso 
pessoal dos Websites e Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert e não baixar 
(exceto o caching de página) ou modificar qualquer parte destes. Esta licença não 
inclui nenhuma revenda ou uso comercial de quaisquer dos Websites ou Produtos 
Oferecidos da CanadianVisaExpert ou seus conteúdos; qualquer uso derivativo de 
quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert ou seus 
conteúdos; ou qualquer uso de mineração de dados, robôs, ou ferramentas similares 
para coleta e extração de dados. Quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos da 
CanadianVisaExpert ou qualquer parte destes não podem ser reproduzidas, duplicadas, 
copiadas, vendidas, revendidas, inspecionadas, ou de alguma forma exploradas para 
qualquer fim comercial. Você não pode utilizar framing ou técnicas de framing para incluir 
qualquer marca registrada, logotipo, ou outras informações de propriedade (incluindo 
imagens, textos, layout de páginas, ou formulários) de quaisquer dos Websites ou 
Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert ou qualquer parte destes.

Você não pode utilizar meta tags ou qualquer outro “texto oculto” fazendo uso do nome 
ou marcas registradas da CanadianVisaExpert. É concedido a você um direito limitado, 
revogável e não exclusivo de criar um hiperlink para o Website da CanadianVisaExpert, 
contanto que o link não apresente a CanadianVisaExpert ou quaisquer de seus 
produtos incluindo, sem limitação, os Produtos Oferecidos ou Websites ou Softwares 
da CanadianVisaExpert, de maneira falsa, enganosa, depreciativa, ou de alguma forma 
ofensiva. Você não pode utilizar o logotipo ou qualquer gráfico ou marca registrada 
de propriedade da CanadianVisaExpert, como parte de um link, sem autorização 
expressa por escrito da CanadianVisaExpert. Você não deverá tentar acessar quaisquer 
outros sistemas, programas ou dados da CanadianVisaExpert que não tenham sido 



disponibilizados para uso público.

3. Informações Proprietárias

Quaisquer dos Websites da CanadianVisaExpert e quaisquer dos Produtos Oferecidos 
da CanadianVisaExpert, e qualquer parte destes, incluindo, sem limitação, logotipos, 
gráficos de texto, textos, botões, ícones, imagens, vídeos, sons, nomes, aparência e 
aspecto, código-fonte e toda e qualquer Propriedade Intelectual incorporada nestes, 
incluindo direitos autorais, patentes, marcas registradas, títulos, ou outras informações 
proprietárias e/ou quaisquer técnicas, algoritmos, métodos ou processos contidos em 
tais, integral ou parcialmente, em qualquer forma, incluindo, sem limitação, qualquer 
componente, modificação, extração ou desenvolvimento destes realizado pela 
CanadianVisaExpert, por você ou por qualquer terceiro, constituem sigilo comercial e 
informações de propriedade da CanadianVisaExpert e Propriedade Intelectual, e são 
protegidas como tal por estes Termos de Uso ou por qualquer lei aplicável.

Você não deve fazer qualquer uso de informações de propriedade da 
CanadianVisaExpert, e nada nos Termos de Uso deve ser entendido como uma 
concessão de qualquer licença ou aprovação para tal.

Você não deve se encarregar, causar, permitir ou autorizar a modificação, criação de 
trabalhos derivativos, tradução, engenharia reversa, descompilação, desmontagem ou 
invasão de quaisquer dos Websites ou Produtos ou Softwares da CanadianVisaExpert ou 
qualquer parte destes

As informações contidas nos Websites da CanadianVisaExpert são protegidas por lei: 
Direitos Autorais CANADIANVISAEXPERT INC. Todos os direitos reservados.

4. Modificações e Atualizações

4.1 A CanadianVisaExpert tem o direito de, a qualquer momento e por qualquer motivo, 
modificar ou descontinuar qualquer aspecto ou característica de quaisquer dos Websites 
ou Produtos Oferecidos e/ou Softwares da CanadianVisaExpert, incluindo, sem limitação, 
o seu conteúdo, funcionalidade, disponibilidade ou preço.

4.2 Sem derrogar o disposto acima, a CanadianVisaExpert, a seu exclusivo critério, 



reserva-se o direito de adicionar recursos ou funções, ou subtrair ou alterar tais ou para 
fornecer correções de programação, atualizações e upgrades, a quaisquer dos Websites 
ou Produtos Oferecidos e/ou Softwares da CanadianVisaExpert. Você reconhece e 
concorda que a CanadianVisaExpert não tem obrigação de disponibilizar a você todas as 
versões posteriores ou anteriores de quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos ou 
Softwares da CanadianVisaExpert.

5. Produtos Pagos

Você reconhece e concorda que a CanadianVisaExpert é uma empresa privada e 
que qualquer taxa paga por você é um retorno à manipulação e apresentação de 
seu requerimento, e se destinam a cobrir custos e tempo da CanadianVisaExpert. O 
pagamento de todas as taxas e encargos para a CanadianVisaExpert, se aplicável, 
deve ser feito por um cartão válido de crédito ou débito e/ou pelas outras formas de 
pagamento aceitas conforme designado no Site (“Produtos Pagos”, daqui em diante).

Os Produtos Pagos se encontram especificados no Website da CanadianVisaExpert. 
Você reconhece que a CanadianVisaExpert poderá, a seu exclusivo critério e sem aviso 
prévio, condicionar o uso (de todos os usuários, ou um grupo de usuários, ou a sua 
utilização especificamente), integral ou parcialmente, de seus Websites ou Produtos 
Oferecidos, para incluir pagamentos, para excluir pagamentos, alterar ou modificar tais 
Produtos Pagos, tornar produtos não pagos ou Websites (ou qualquer parte deste) em 
Produtos Pagos, e vice-versa. Todos e quaisquer termos e condições dos Termos de 
Uso, incluindo, sem limitação, quaisquer limitações ou isenções de responsabilidade 
ou de garantia, são aplicáveis aos Produtos Pagos, exceto se explicitamente indicado o 
contrário nos Termos de Uso ou em quaisquer termos adicionais e condições levadas ao 
seu conhecimento antes de tais pagamentos.

Sujeito aos termos e condições dos Termos de Uso, incluindo, sem limitação, o 
pagamento da taxa, um usuário pode utilizar o Software para verificar a sua elegibilidade 
para as várias opções de imigração para o Canadá. Os Produtos Oferecidos e/ou 
Softwares podem ser utilizados somente para os fins a que se destinam, e não podem 
ser utilizados para preparar formulários de imigração, documentação comprobatória ou 
requerimentos para fins profissionais.

6. Transações, Fraudes de Pagamento e Cobranças



O usuário dos Produtos Oferecidos e/ou Softwares é completamente responsável pelo 
pagamento de todas as verbas devidas à CanadianVisaExpert. O Usuário concorda 
que não vai fazer ou tentar fazer quaisquer estornos e/ou negar ou reverter qualquer 
pagamento realizado e reembolsará a CanadianVisaExpert por qualquer estorno, 
negação ou reversão de pagamentos realizados e qualquer prejuízo sofrido pela 
CanadianVisaExpert em consequência desse evento. A CanadianVisaExpert poderá, 
a seu exclusivo critério, deixar de fornecer os Produtos Oferecidos e/ou Softwares a 
determinados usuários ou para usuários que utilizam determinados cartões de crédito 
para pagamento.

A CanadianVisaExpert reserva-se o direito de realizar análise de crédito a todos os 
usuários, com uma agência de crédito terceira, com base nas informações fornecidas a 
nós no requerimento, ou por você de qualquer outra forma.

A CanadianVisaExpert reserva-se o direito de usar processadores de pagamentos 
eletrônicos de terceiros e/ou instituições financeiras para processar pagamentos 
realizados por você e relacionados à sua utilização dos Produtos Oferecidos e/ou 
Software.

Em qualquer caso de pagamento suspeito ou fraudulento, incluindo o uso de cartões de 
crédito roubados, ou qualquer outra atividade fraudulenta (incluindo qualquer estorno ou 
outra reversão de pagamento), a CanadianVisaExpert reserva-se o direito de bloquear 
a conta de um usuário e reverter qualquer reembolso realizado, quando houver. A 
CanadianVisaExpert garante-se, ainda, o direito de informar a quaisquer autoridades ou 
entidades competentes (incluindo as agências de referência de crédito) sobre qualquer 
tipo de fraude ou atividade ilegal, e poderá contratar serviços de cobrança a fim de 
recuperar pagamentos.

7. Política de Privacidade

Sujeito aos termos e condições da Política de Privacidade, qualquer comunicação, 
material publicado ou transmitido através ou em quaisquer dos Websites ou através do 
uso dos Produtos Oferecidos e/ou Softwares, será considerado não confidencial e não 
proprietário. Você assume total responsabilidade por tudo o que publicar ou transmitir. 
Caso você se oponha à maneira com que ocorre a transferência ou o tratamento de suas 
informações, por favor, não utilize quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos da 



CanadianVisaExpert.

8. Isenção de Garantias

8.1 A CanadianVisaExpert não pode garantir que você sempre poderá comunicar-se 
utilizando quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert, 
tampouco pode a CanadianVisaExpert garantir que você possa se comunicar sem 
interrupções, atrasos ou falhas relacionadas à comunicação, ou que toda a sua 
comunicação sempre será entregue. A CanadianVisaExpert não será responsável por 
quaisquer interrupções, atrasos ou outras omissões em qualquer comunicação realizada 
ao utilizar os Softwares, Sites e Produtos Oferecidos, mesmo que tal tenha sido 
constituída por ou seja em função da CanadianVisaExpert.

8.2 A CanadianVisaExpert não se responsabilizará e não poderá ser responsabilizada 
por quaisquer perturbações ou avarias que quaisquer dos Websites ou Produtos 
Oferecidos ou Softwares da CanadianVisaExpert possam causar a qualquer outro 
software ou aplicativo, ou para qualquer sistema de hardware de computador ou qualquer 
parte dele, incluindo quaisquer informações ou dados contidos em tais.

8.3 A CanadianVisaExpert pode suspender quaisquer de seus Websites, Softwares ou 
Produtos Oferecidos, incluindo Produtos Pagos, ou qualquer parte destes, para trabalhos 
de manutenção, atualizações ou por qualquer outro motivo, ou rescindir quaisquer de 
tais Websites ou Softwares ou Produtos Oferecidos, tudo sob seu exclusivo critério, sem 
qualquer aviso prévio. A CanadianVisaExpert não se responsabilizará ou poderá ser 
responsabilizada por tal suspensão ou rescisão.

8.4 Os Websites e Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert pode incluir uma pré-
lançamento de versão ‘beta’ de seus Websites e Produtos Oferecidos, que pode ser 
incompleta e conter imprecisões ou erros que podem causar falha ou perda de dados.

9. Isenção de Garantias de Aceitação de Visto

9.1 Você entende que os Programas de Visto Canadense baseiam-se em um 
procedimento de avaliação de uma entidade canadense e, portanto, não há garantia de 
concessão do visto. Todos os requerimentos apresentados, bem como os requerimentos 
apresentados pelos Produtos Oferecidos e/ou Softwares recebem igual tratamento por 



parte das autoridades canadenses.

9.2 A CanadianVisaExpert não está envolvida de qualquer modo na emissão de vistos 
de imigração. Optar pelos Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert não garante uma 
manipulação melhor ou mais rápida.

9.3 Os requisitos mínimos de elegibilidade estão detalhados e listados no Website da 
CanadianVisaExpert. É uma escolha sua revisar os requisitos e certificar-se que você 
está apto de acordo com as diretrizes. Se você tiver quaisquer dúvidas, por favor, visite 
http://www.CanadianVisaExpert.com.  

10. Isenção de Responsabilidade de Conteúdo

10.1 Os Websites e Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert e todas as informações, 
conteúdos, materiais, produtos ou serviços incluídos ou de alguma forma disponibilizados 
a você através de quaisquer dos Websites e Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert 
são fornecidos tais como se encontram. A CanadianVisaExpert e quaisquer de seus 
proprietários, subsidiárias, divisões, afiliadas, administradores, diretores, funcionários, 
agentes, representantes, fornecedores ou licenciadas não representam ou garantem 
de nenhum modo, expresso ou implícito, o funcionamento de quaisquer dos Websites 
ou Produtos Oferecidos ou Softwares da CanadianVisaExpert, ou as informações, 
conteúdos, materiais, produtos ou serviços incluídos ou de alguma forma disponibilizados 
a você através dos referidos Websites ou Produtos Oferecidos.

Sem derrogar o acima mencionado, você reconhece e compreende que o conteúdo da 
comunicação distribuído pelo uso de quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos ou 
Softwares da CanadianVisaExpert é de inteira responsabilidade da pessoa ou entidade 
da qual tal conteúdo se originou. Além disso, dado que os Websites ou Produtos 
Oferecidos da CanadianVisaExpert podem conter links para outros sites, você reconhece 
e concorda que o referido conteúdo é de inteira responsabilidade dos respectivos 
autores. Assim sendo, você pode ser exposto a conteúdo ofensivo, nocivo a menores de 
idade, impróprio ou de qualquer forma censurável, e, sendo o seu acesso ou vinculação 
a tais sites por sua conta e risco, você reconhece e concorda que a CanadianVisaExpert 
não se responsabiliza por nenhum tipo de comunicação distribuída por meio de 
quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert.



10.2 Sujeito aos termos e condições da Declaração de Privacidade, qualquer 
comunicação, material publicado ou transmitido que se relacione ao seu uso dos 
Produtos Oferecidos será considerado não confidencial e não proprietário. Você 
assume total responsabilidade por tudo o que publicar ou transmitir, e você concede à 
CanadianVisaExpert o direito de editar, copiar, publicar e distribuir qualquer informação 
ou conteúdo que você postar ou transmitir para qualquer finalidade, incluindo, sem 
limitação, o registro para o programa de visto Canadense. Caso você se oponha à 
maneira com que ocorre a transferência ou o tratamento de suas informações, por favor, 
não se registre.

10.3 A este respeito, você deve estar ciente de que se você divulgar voluntariamente 
informações pessoais (por exemplo, nome do usuário, endereço de e-mail) em um 
mural, sala de bate-papo ou em qualquer outra página de usuário ou página gerada por 
um membro, tal informação pode ser extraída e utilizada por outras pessoas, podendo 
resultar em mensagens não solicitadas enviadas por terceiros.

10.4 Os Produtos Oferecidos e o Site podem incluir murais, salas de bate-papo e outras 
páginas de usuários e páginas geradas por membros, que permitem que você e outros 
usuários e membros postem informações, forneçam feedback à CanadianVisaExpert e 
interajam em tempo real.

10.5 Você reconhece que a CanadianVisaExpert e suas afiliadas não controlam as 
informações disponibilizadas em murais, salas de bate-papo e outras páginas de 
usuários ou páginas geradas por membros, e que quaisquer opiniões, conselhos, 
declarações, serviços, ofertas ou outras informações e conteúdos apresentados ou 
divulgados em qualquer mural, sala de bate-papo ou qualquer outra página de usuário 
ou página gerada por membro são de responsabilidade de seus respectivos autores. A 
CanadianVisaExpert se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, editar, recusar a 
postar ou remover qualquer material enviado ou postado nas salas de bate-papo, murais 
ou em quaisquer outras páginas de usuários ou páginas geradas por membros.

11. Fins legais

Você reconhece e concorda em utilizar quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos 
ou Softwares da CanadianVisaExpert somente para fins legais. A este respeito, você 
não pode, sem limitações (a) interceptar ou monitorar, danificar ou modificar qualquer 



comunicação que não seja destinada a você, (b) usar qualquer tipo de spider, vírus, 
worm, “Cavalo de Tróia”, “bomba-relógio” ou quaisquer outros códigos ou instruções 
projetados para distorcer, apagar, danificar ou fragmentar quaisquer dos Websites ou 
Produtos Oferecidos ou Softwares da CanadianVisaExpert ou a comunicação, (c) enviar 
qualquer comunicação comercial sem ser solicitada, não permitida pela lei aplicável, ou 
(d) expor qualquer outro usuário a material que seja ofensivo, nocivo a menores de idade, 
impróprio, ameaçador, abusivo, importuno, ilegal, difamatório, vulgar, obsceno, profano, 
que incite ódio racialmente, etnicamente ou de outro modo censurável, incluindo, mas 
não limitado a, qualquer material que incentive conduta que constitui ofensa criminal, 
violação dos direitos de terceiros, ou que viole qualquer lei estadual, nacional ou 
internacional aplicável, ou de qualquer outro modo censurável.

Além disso, você declara que a fonte dos recursos utilizados por você ao utilizar os 
Produtos Oferecidos e/ou utilizados por meio do Website não é ilegal e que você não vai 
utilizar os Produtos Oferecidos e/ou Softwares e/ou Websites de qualquer forma como 
um sistema de transferência de dinheiro. Você não vai utilizar os Produtos Oferecidos e/
ou Softwares e/ou Websites para qualquer atividade ilegal ou fraudulenta ou transação 
proibida (incluindo lavagem de dinheiro), sob qualquer lei.

Você será responsável por indenizar e isentar a CanadianVisaExpert contra qualquer 
reivindicação decorrente de qualquer material que você tenha publicado ou transmitido.

12. Inscrição

Como um padrão mundial, o endereço de IP é atribuído de acordo com estados ou 
regiões. Durante a sua inscrição, a CanadianVisaExpert pode utilizar essa atribuição 
para identificar a área da qual você está se conectando (isto é feito sem que você 
pessoalmente seja identificado). Qualquer uso de quaisquer dos Websites ou Produtos 
Oferecidos da CanadianVisaExpert deve ser feito a partir da área na qual você tenha 
realizado sua inscrição; você não pode, por qualquer meio, induzir a CanadianVisaExpert 
a equivocar-se sobre a área na qual você está realizando sua inscrição (incluindo, 
sem limitação, o uso de procuração ou de qualquer outro software ou serviço). Você 
reconhece e concorda que o não cumprimento de tais termos podem fazer com que a 
CanadianVisaExpert esteja violando ou não cumprindo com qualquer lei aplicável, evento 
pelo qual você é completamente responsável.



13. Taxas & Política de Reembolso

O reembolso será concedido a critério exclusivo da CanadianVisaExpert, e em 
qualquer caso, não poderá exceder o valor efetivamente pago por você para o crédito 
remanescente em dívida em relação a qualquer um dos Produtos Pagos. Sem derrogar 
qualquer disposição dos Termos de Uso, as taxas pagas não são reembolsáveis se 
houver suspeita por parte da CanadianVisaExpert, a seu exclusivo critério, de que 
você está violando os Termos de Uso, incluindo, sem limitação, a criação de qualquer 
problema com quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert 
ou com o uso destes, possíveis responsabilidades legais, violação dos direitos de 
propriedade intelectual de outra pessoa, participação em atividades fraudulentas, imorais 
ou ilegais, ou por outras razões semelhantes, ou se o preenchimento do requerimento 
for impossibilitado por eventos pelos quais a CanadianVisaExpert não possua controle 
(por exemplo, incluindo, sem limitação, ato de guerra, ações da natureza, mudanças 
nas instruções do programa de visto, como elegibilidade, detalhes exigidos ou outras 
alterações, limitações tecnológicas, recursos econômicos, alteração legislativa ou 
processual e/ou ação do Estado). Ao visitar ou utilizar quaisquer dos Websites ou 
Produtos Oferecidos ou Softwares da CanadianVisaExpert, você entende e concorda 
com a política de reembolso aqui estabelecida.

14. Segurança

A CanadianVisaExpert e o Site adotam todas as medidas possíveis para proteger 
as informações dos usuários. Quando informações confidenciais de usuários são 
enviadas através do Site, as informações são protegidas tanto no modo online quanto 
no modo off-line. Quando é solicitado ao usuário que insira uma informação confidencial 
(como número de cartão de crédito), tal informação é criptografada e protegida com 
o software de criptografia SSL. Enquanto o usuário estiver em uma página segura, 
como o formulário de resposta de pagamento, o ícone de cadeado na parte inferior de 
navegadores da Web, como o Microsoft Internet Explorer, aparecerá como bloqueado. 
Além disso, o Site opera pelas normas oficiais de segurança PCI. Embora sejam 
tomadas medidas significativas para garantir a segurança das informações enviadas 
no uso dos Produtos Oferecidos e Softwares, a CanadianVisaExpert e o Site não 
podem garantir a segurança das informações coletadas durante o seu uso dos Produtos 
Oferecidos e Softwares, e não podem ser responsabilizados de qualquer forma por 
comprometimento com os seus dados.



Caso você se oponha à maneira com que ocorre a transferência ou o tratamento de suas 
informações, por favor, não se registre.

15. ID de Usuário e Senha

Você é a única pessoa autorizada a utilizar sua identificação de usuário e senha, e 
você não tem permissão para autorizar ou permitir que outras pessoas tenham acesso 
ao mesmo ou o utilizem. Você é responsável pelo uso de quaisquer dos Websites ou 
Produtos Oferecidos da CanadianVisaExpert sob o seu número de identificação de 
usuário, e por manter a confidencialidade de sua identificação de usuário e senha. Por 
motivos de segurança, salvo se indicado o contrário, a CanadianVisaExpert não divulga 
a sua identificação de usuário ou senha, em caso de perda ou esquecimento, de outro 
modo que não seja o envio da mesma para o endereço de e-mail fornecido durante o 
registro.

16. Informações Confidenciais

Por favor, observe que, com exceção dos números de cartão de crédito e outras 
informações pessoais solicitadas no preenchimentos dos formulários como parte do uso 
dos Softwares e/ou dos Produtos Oferecidos, a CanadianVisaExpert não deseja receber 
informações confidenciais ou de sua propriedade através do Site. Qualquer informação 
não pessoal ou material enviado para a CanadianVisaExpert será considerado NÃO 
confidencial. Ao enviar para a CanadianVisaExpert qualquer informação ou material 
não pessoal, você concede à CanadianVisaExpert uma licença irrestrita e irrevogável 
para usar, reproduzir, exibir, executar, modificar, transmitir e distribuir esses materiais 
ou informações, e você também concorda que a CanadianVisaExpert é livre para usar 
quaisquer ideias, conceitos, habilidades ou técnicas que você nos envie, para qualquer 
finalidade.

17. Uso de Informação

Não obstante o disposto na seção 16, ao realizar sua inscrição você permite 
explicitamente que a CanadianVisaExpert transmita via Internet, telefone, fax ou 
quaisquer outros meios de comunicação, materiais comerciais, promocionais e 
propagandas de qualquer tipo e natureza, a seu exclusivo critério, seja material 
próprio ou de terceiros. Se você desejar cancelar o recebimento de tais materiais e 



propagandas, você poderá notificar a CanadianVisaExpert.

18. Rescisão

Sem limitar outros recursos, a CanadianVisaExpert pode limitar, suspender, ou 
rescindir o seu uso dos Websites ou Produtos Oferecidos (incluindo Produtos Pagos) 
da CanadianVisaExpert e remover sua conta de usuário e/ou ID de usuário, e o uso de 
qualquer conteúdo ou outro material contido nestes, a qualquer momento, com ou sem 
justa causa e sem qualquer recurso, com efeito imediato e sem qualquer aviso prévio.

A CanadianVisaExpert não se responsabiliza por qualquer dano causado ou decorrente 
ou com relação ao encerramento ou suspensão ou restrição, independentemente do 
motivo da mesma.

19. Violação

Sem derrogar ou limitar nossos demais recursos, a CanadianVisaExpert se reserva o 
direito de rescindir imediatamente o seu acesso ou uso aos Produtos Oferecidos e/ou 
Softwares em caso de quaisquer atividades que caracterizem violação dos Termos de 
Uso ou de comportamento que a CanadianVisaExpert julgue interferir na operação ou no 
uso dos Produtos Oferecidos e/ou Softwares.

20. Base Econômica

As limitações de danos ou responsabilidades dispostas nos Termos de Uso são 
elementos fundamentais da base da negociação entre a CanadianVisaExpert e você. 
Você reconhece e concorda que a CanadianVisaExpert não é capaz de fornecer os 
Produtos Oferecidos em uma base econômica sem tais limitações.

21. Renúncia de Garantias

21.1 As garantias previstas nos Termos de Uso constituem as únicas garantias da 
CanadianVisaExpert e de quaisquer de seus proprietários, subsidiárias, divisões, 
afiliadas, administradores, diretores, funcionários, agentes, representantes, 
fornecedores ou licenciadas. Todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, 
sem limitação, qualquer garantia de comercialidade ou adequação para uso particular 



ou a legalidade de quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos ou Softwares da 
CanadianVisaExpert, não concedidas expressamente pela CanadianVisaExpert, ficam 
aqui renunciadas.

21.2 QUAISQUER DOS WEBSITES OU PRODUTOS OFERECIDOS OU SOFTWARES 
DA CANADIANVISAEXPERT SÃO FORNECIDOS TAIS COMO SE ENCONTRAM, 
SEM GARANTIAS DE QUALQUER NATUREZA; A CANADIANVISAEXPERT 
E QUAISQUER DE SEUS PROPRIETÁRIOS, SUBSIDIÁRIAS, DIVISIÕES, 
AFILIADAS, ADMINISTRADORES, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, 
REPRESENTANTES, FORNECEDORES OU LICENCIADAS NÃO FAZEM QUALQUER 
GARANTIA, REIVINDICAÇÃO OU REPRESENTAÇÃO, SEJA DE MODO EXPRESSO, 
IMPLÍCITO OU ESTATUTÁRIO, COM RELAÇÃO A QUAISQUER DOS WEBSITES 
OU PRODUTOS OFERECIDOS OU SOFTWARES DA CANADIANVISAEXPERT, 
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE QUALIDADE, DESEMPENHO, 
NÃO VIOLAÇÃO, COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA USO OU PARA 
FINS PARTICULARES. A CANADIANVISAEXPERT E QUAISQUER DE SEUS 
PROPRIETÁRIOS, SUBSIDIÁRIAS, DIVISIÕES, AFILIADAS, ADMINISTRADORES, 
DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, REPRESENTANTES, FORNECEDORES OU 
LICENCIADAS, AINDA, NÃO REPRESENTAM OU GARANTEM QUE OS WEBSITES OU 
PRODUTOS OFERECIDOS E SOFTWARES DA CANADIANVISAEXPERT ESTARÃO 
CONSTANTEMENTE DISPONÍVEIS, ACESSÍVEIS, ININTERRUPTOS, SEGUROS, 
PRECISOS, COMPLETOS E LIVRES DE ERROS OU QUE IRÃO OPERAR SEM PERDA 
DE PACOTE, TAMPOUCO A CANADIANVISAEXPERT E QUAISQUER DE SEUS 
PROPRIETÁRIOS, SUBSIDIÁRIAS, DIVISIÕES, AFILIADAS, ADMINISTRADORES, 
DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, REPRESENTANTES, FORNECEDORES 
OU LICENCIADAS GARANTEM QUALQUER ÊXITO OU ACEITAÇÃO DE UM VISTO 
ATRAVÉS DE QUAISQUER DOS WEBSITES OU PRODUTOS OFERECIDOS OU 
SOFTWARES DA CANADIANVISAEXPERT.

21.3 Os Websites da CanadianVisaExpert podem permitir que você acesse websites de 
terceiros. O seu acesso e uso de qualquer website terceiro, incluindo quaisquer bens, 
serviços ou informações disponibilizadas através de tais websites, é regido pelos termos 
e condições de cada respectivo website terceiro, se houver.

22. Indenização



22.1 Você concorda em indenizar, defender e isentar a CanadianVisaExpert, seus 
proprietários, subsidiárias, divisões, afiliadas, administradores, diretores, funcionários, 
agentes, representantes, fornecedores ou licenciadas, de e contra todas as 
reivindicações, perdas, despesas, danos e custos, incluindo honorários advocatícios, 
feitas contra a CanadianVisaExpert por qualquer terceiro em virtude de ou decorrente de 
ou com relação a sua visita ou utilização de quaisquer Websites ou Produtos Oferecidos 
ou Softwares da CanadianVisaExpert.

22.2 Você concorda em defender, isentar e indenizar a CanadianVisaExpert de e contra 
todas e quaisquer responsabilidades, danos, ações, custos, despesas, incluindo, sem 
limitação, honorários advocatícios, decorrentes de ou resultantes de todas e quaisquer 
reivindicações de terceiros, incluindo, sem limitação, sua própria.

22.3 Como algumas jurisdições não permitem algumas da exclusões ou limitações como 
disposto acima, algumas destas exclusões ou limitações podem não aplicar-se a você. 
Neste caso, a responsabilidade será limitada, na medida do legalmente possível, nos 
termos da legislação aplicável.

23. Limitação de Responsabilidade

23.1 VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE A CANADIANVISAEXPERT, SEUS 
PROPRIETÁRIOS, SUBSIDIÁRIAS, DIVISIÕES, AFILIADAS, ADMINISTRADORES, 
DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, REPRESENTANTES, FORNECEDORES OU 
LICENCIADAS NÃO TÊM RESPONSABILIDADE RELACIONADA OU DECORRENTE 
DE SUA UTILIZAÇÃO OU VISITA A QUAISQUER DOS WEBSITES OU PRODUTOS 
OFERECIDOS OU SOFTWARES DA CANADIANVISAEXPERT.

23.2 SOB NENHUMA HIPÓTESE A CANADIANVISAEXPERT, SEUS PROPRIETÁRIOS, 
SUBSIDIÁRIAS, DIVISIÕES, AFILIADAS, ADMINISTRADORES, DIRETORES, 
FUNCIONÁRIOS, AGENTES, REPRESENTANTES, FORNECEDORES OU 
LICENCIADAS SE RESPONSABILIZARÃO, SEJA EM CONTRATO, GARANTIA, 
DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE DE PRODUTO 
OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RESPONSABILIDADE, POR QUAISQUER 
PREJUÍZOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU DANOS CONSEQUENTES 
(INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER PERDA DE DADOS, INTERRUPÇÃO, 
FALHA DE COMPUTADOR OU PERDA PECUNIÁRIA) DECORRENTES DA VISITA 



OU UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER DOS WEBSITES OU PRODUTOS OFERECIDOS 
OU SOFTWARES DA CANADIANVISAEXPERT OU INCAPACIDADE DE TAL USO, 
MESMO SE A CANADIANVISAEXPERT, SEUS PROPRIETÁRIOS, SUBSIDIÁRIAS, 
DIVISÕES, AFILIADAS, ADMINISTRADORES, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, 
AGENTES, REPRESENTANTES, FORNECEDORES OU LICENCIADAS TENHAM SIDO 
ALERTADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

 23.3 O SEU ÚNICO DIREITO OU RECURSO COM RELAÇÃO A QUALQUER DANO, 
PROBLEMA OU INSATISFAÇÃO RELACIONADA A QUAISQUER DOS WEBSITES 
OU PRODUTOS OFERECIDOS OU SOFTWARES DA CANADIANVISAEXPERT OU A 
UTILIZAÇÃO OU A VISITA A ESTES É CESSAR A UTILIZAÇÃO DE TAIS WEBSITES 
OU PRODUTOS OFERECIDOS OU SOFTWARE.

Se, não obstante as outras disposições deste Contrato de Usuário, a 
CanadianVisaExpert for responsabilizada por quaisquer danos ou perdas que tenham 
origem ou estejam de alguma forma relacionados com o uso deste Site, Produtos 
Oferecidos ou Softwares, a responsabilidade da CanadianVisaExpert não deve, sob 
nenhuma hipótese, ser inferior a (a) o valor pago por você para o Produto Pago; ou (b) 
$ 50,00 (dólares canadenses). Como algumas jurisdições não permitem algumas da 
exclusões ou limitações como disposto acima, algumas destas exclusões ou limitações 
podem não aplicar-se a você. Neste caso, a responsabilidade será limitada, na medida 
do legalmente possível, nos termos da legislação aplicável.

De qualquer modo, todas as garantias concedidas ou feitas pela CanadianVisaExpert 
em relação aos Produto Oferecidos (1) são para o benefício dos usuários registrados do 
Produto Oferecido que cumprem com os termos dos Termos de Uso somente e não são 
transferíveis, e (2) serão nulas e sem efeito se você violar quaisquer termos ou condições 
dos Termos de Uso.

24. Leis de Imigração e Regulamentos

Leis de imigração e regulamentos mudam frequentemente e suas aplicações podem 
sofrer grande variação baseada nos fatos e circunstâncias específicas envolvidas. É de 
sua responsabilidade consultar os seus próprios consultores de imigração profissional 
acerca de suas circunstâncias específicas. A CanadianVisaExpert se exime de qualquer 
responsabilidade pela precisão ou adequação de quaisquer posições tomadas por você 



em seus requerimentos.

25. Legislação Aplicável

Resolução de Litígios. Você concorda que todas as questões relativas ao seu acesso ou 
uso do Site, Produtos Oferecidos e/ou Software, incluindo todos os litígios, serão regidos 
pelas leis do Chipre, sem consideração com seu conflito às disposições da lei. Você 
concorda com a jurisdição pessoal e localizada no Tribunal Distrital de Larnaca, Chipre, 
e renuncia qualquer objeção a tal jurisdição ou local. Qualquer reclamação ao abrigo 
do Contrato de Usuário deve ser interposto no prazo de 1 (um) ano após o surgimento 
da causa da ação, ou tal reclamação ou causa da ação será barrada. Em caso de 
qualquer controvérsia ou conflito, entre a CanadianVisaExpert e você, decorrentes 
de ou relacionados ao seu uso do Site, Produtos Oferecidos e/ou Software, as partes 
deverão tentar, prontamente e em boa fé, resolver qualquer conflito. Se as partes 
estiverem incapacitadas de resolver qualquer conflito dentro de um tempo considerado 
razoável (não superior a trinta (30) dias), então qualquer das partes poderá submeter 
tal controvérsia ou litígio para mediação. Se o conflito não puder ser resolvido através 
de mediação, então as partes estarão livres para seguir qualquer direito ou recurso 
disponíveis sob a lei aplicável.

26. Diversos

26.1 Os Termos de Uso estabelecem a completa responsabilidade da 
CanadianVisaExpert e o seu recurso exclusivo com relação a qualquer uso ou acesso de 
quaisquer dos Websites ou Produtos Oferecidos ou Softwares da CanadianVisaExpert, e 
constituem uma declaração completa do acordo entre você e a CanadianVisaExpert.  

26.2 Os títulos são para fins de referência apenas e em nada definem, limitam, explicam 
ou descrevem o escopo ou extensão da seção em questão. Nossa incapacidade de agir 
com relação a uma violação sua ou de outros não impede o nosso direito de agir com 
relação a violações semelhantes ou subsequentes.

26.3 Os Termos de Uso não limitam quaisquer direitos que a CanadianVisaExpert possa 
ter sob sigilo comercial, direitos autorais, patentes ou outras leis. Os funcionários da 
CanadianVisaExpert não estão autorizados a fazer modificações aos Termos de Uso, 
ou fazer quaisquer declarações, compromissos ou garantias adicionais obrigatórias para 



a CanadianVisaExpert, exceto se feitas por escrito e assinadas por um representante 
autorizado da CanadianVisaExpert. Se qualquer disposição dos Termos de Uso for 
inválida ou inexequível pela lei aplicável, esta deverá ser, na medida mínima possível, 
considerada omitida e as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito.

26.4 A CanadianVisaExpert poderá, a seu exclusivo critério, alterar os Termos de Uso 
a qualquer momento, publicando as alterações aos Termos de Uso no respectivo site 
da CanadianVisaExpert. Qualquer alteração aos Termos de Uso regerá os registros 
de novos usuários a partir da data da postagem no referido Website. Os usuários já 
existentes deverão cumprir com as alterações aos Termos de Uso após o período de 14 
dias seguidos a data de um Aviso, e o uso continuado do Software seguido de tal data 
significa que você aceita e concorda com as alterações. Nenhuma outra alteração aos 
Termos de Uso deverá ser efetiva.

26.5 Os Termos de Uso, e quaisquer direitos e licenças aqui concedidos, não podem ser 
transferidos ou cedidos por você, mas podem ser cedidos pela CanadianVisaExpert sem 
restrição e sem aviso prévio.

26.6 A versão original em inglês destes Termos de Uso pode ter sido traduzida para 
outros idiomas. Em caso de inconsistência ou discrepância entre a versão em inglês, 
dos Termos de Uso, e a versão em qualquer outro idioma, a versão em língua inglesa 
prevalecerá.

VOCÊ RECONHECE EXPRESSAMENTE QUE LEU OS TERMOS DE USO E ENTENDE 
OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, TERMOS E CONDIÇÕES AQUI PREVISTOS. AO 
UTILIZAR QUAISQUER DOS WEBSITES OU PRODUTOS OFERECIDOS OU 
SOFTWARES DA CANADIANVISAEXPERT, VOCÊ CONSENTE EXPRESSAMENTE 
CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES E CONCEDER À CANADIANVISAEXPERT OS 
DIREITOS AQUI PREVISTOS.


