A 314COINS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. (denominada “314COINS”), inscrita no CNPJ
sob nº 29.048.767/0001-72, com sede e domicílio na Rua Bararque, nº 83, bairro da Vila
Paulicéia, na cidade de São Paulo, estado de SP, CEP 02302-100, detentora de uma
plataforma online (denominada “PLATAFORMA”) para armazenamento e transações de
compra e venda de moedas digitais criptografadas (denominadas “Criptomoeda(s)”),
disponibilizada através do SITE hospedado sob o domínio http://www.314coins.com
(denominado “SITE”), e o USUÁRIO, celebram o presente TERMO & CONDIÇÕES DE USO
E SERVIÇOS (denominado “T&C”), que define as condições pelas quais o USUÁRIO
poderá acessar e utilizar as funcionalidades do sistema de propriedade da 314COINS.
Faz parte integrante e indissociável deste instrumento a POLÍTICA DE PRIVACIDADE,
disponível pelo menu de mesmo nome através do SITE..
1. DEFINIÇÕES
1.1. Para os efeitos deste instrumento, os vocábulos e expressões abaixo têm as
seguintes definições, podendo ser utilizados no singular ou plural:
CARTEIRA VIRTUAL: conta virtual de armazenamento de CRIPTOMOEDAS, de
titularidade e posse do USUÁRIO.
CRIPTOMOEDAS: moedas digitais criptografadas, objeto de transações de compra e
venda na PLATAFORMA.
SITE: site de titularidade da 314COINS, cujo domínio é http://www.314coins.com.
2. ACEITE
2.1. A utilização dos SERVIÇOS implica na mais alta compreensão, aceitação e
vinculação automática do USUÁRIO ao T&C. Ao fazer uso da PLATAFORMA, o USUÁRIO
concorda em respeitar e seguir todas e quaisquer diretrizes dispostas neste T&C e seus
ANEXOS e estar de acordo com os preceitos legais.
2.2. Ao manifestar o “Aceite”, o USUÁRIO declara expressamente que leu, entendeu e
compreendeu todos os direitos e obrigações determinados no T&C, e ainda, concorda e
se sujeita a todas as disposições do presente instrumento e dos seus ANEXOS.
2.3. A utilização da PLATAFORMA, mesmo que parcial ou a título de teste, indica que o
USUÁRIO concorda com o presente T&C.
2.4. Este T&C poderá sofrer alterações periódicas, seja por questões legais ou
estratégicas da 314COINS. O USUÁRIO desde já concorda e reconhece que é de sua
única e inteira responsabilidade a verificação periódica deste T&C. A 314COINS poderá,
por mera liberalidade, informar ao USUÁRIO sobre alterações significativas no T&C,
através de avisos aos USUÁRIOS.

2.5. Caso tenha alguma objeção a quaisquer itens, diretrizes ou alterações posteriores
deste T&C, ou, ainda, caso fique insatisfeito com os SERVIÇOS oferecidos pela
314COINS, por qualquer motivo que seja, o USUÁRIO poderá cessar o uso, observado o
disposto neste T&C.
2.6. Para utilizarem a PLATAFORMA, os USUÁRIOS deverão realizar um cadastro prévio
e responderão pela veracidade e atualização dos dados informados no cadastro.
3. CONCESSÃO DA LICENÇA DE USO
3.1. O USUÁRIO declara-se integralmente responsável pelas informações inseridas na
PLATAFORMA, pelo cadastramento, permissões, senhas e modo de utilização. A
314COINS, em hipótese alguma, será responsável pelo conteúdo (informações, senhas,
cópias de informações etc.) oferecido pelo USUÁRIO, não sendo, portanto, estas
informações revisadas nem divulgadas em momento algum. A responsabilidade pelas
informações é sempre do USUÁRIO.
3.2. A PLATAFORMA disponibilizada pela 314COINS ao USUÁRIO será mantida em um
servidor da internet homologado pela 314COINS.
3.3. A 314COINS reserva-se o direito de atualizar a PLATAFORMA sempre que desejar,
bem como deixar de comercializá-la, atualizá-la, ou mesmo descontinuá-la a qualquer
tempo.
3.3.1. Em caso de descontinuidade da PLATAFORMA, a 314COINS garantirá o
funcionamento por até 2 (DUAS) semanas após a data do anúncio de descontinuidade.
4. CADASTRO E VALIDAÇÃO DO CADASTRO
4.1. Para a utilização de quaisquer d, é necessária a realização do cadastro prévio, em
que o USUÁRIO deverá informar um e-mail válido e criação de login e senha.
4.2. Para a utilização dos SERVIÇOS de depósito de valores em reais e retirada de
valores em reais, o USUÁRIO deverá validar sua conta utilizando o número de seu
Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), uma imagem de documento com foto e
comprovante de residência com data máxima de 3 (três) meses anteriores.
4.3. O cadastro de indivíduos com menos de 18 (dezoito) anos ocorrerá mediante o
fornecimento de número do seu CPF e do CPF do responsável, que assumirá a
responsabilidade pelos atos, serviços contratados, resgate de prêmios e todo e qualquer
ato praticado pelo cadastrado com menos de 18 anos.
4.4. A 314COINS encaminhará, ainda, aos responsáveis pelo indivíduo menor de 18
(dezoito) anos, Termo de Responsabilidade que deverá ser assinado, com
reconhecimento de firma, pelo seu representante legal e enviado à 314COINS.

4.5. Os dados pessoais, de acesso e de transações dos USUÁRIOS são protegidos pela
Política de Privacidade.
4.6. O USUÁRIO garante que todas as informações prestadas são válidas e precisas e
que a senha determinada é pessoal e intransferível. A atualização dos dados
informados também é de responsabilidade do USUÁRIO e este está ciente de que a
precisão e veracidade destes dados são imprescindíveis à utilização da PLATAFORMA.
4.7. A 314COINS se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de cadastro e de
suspender ou cancelar um cadastro previamente aceito nos casos (i) de violação de
qualquer das disposições deste T&C, (ii) impossibilidade de verificação da identidade do
USUÁRIO ou constatação de falsidade em qualquer das informações por ele fornecidas,
(iii) prática pelo USUÁRIO de atos fraudulentos ou dolosos ou a adoção de qualquer
comportamento que, a critério da 314COINS, seja incompatível com os objetivos do
SITE, com a urbanidade com outros USUÁRIOS ou que possam, de qualquer modo,
causar danos a terceiros ou ao SITE. 4.12. O USUÁRIO aceita e concorda que toda e
qualquer transação deve ser efetuada tão e somente pelo titular do cadastro.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1. A incapacidade ou a mera liberalidade em não fazer cumprir quaisquer disposições
deste T&C não constitui renúncia de direitos, podendo ser exigido o seu cumprimento
em qualquer momento.
5.2. Caso qualquer disposição deste T&C for considerada inexequível ou inválida, essa
disposição será isoladamente invalidada e não atingirá o restante das disposições
destes T&C.
5.3. A tolerância de uma Parte com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma
das obrigações assumidas neste T&C não implicará em novação ou renúncia de direito.
A Parte tolerante poderá, a qualquer tempo, exigir da outra Parte o fiel e cabal
cumprimento deste T&C.
5.4. O presente T&C vincula as Partes e seus sucessores a qualquer título.
5.5. A inviabilidade da execução ou invalidade, ainda que em virtude de decisão judicial,
de alguma cláusula, não afetará a validade das demais cláusulas deste T&C, que
permanecerá válido e executável conforme seus termos.
5.6. A 314COINS se reserva o direito de modificar o presente T&C a qualquer tempo,
sendo o USUÁRIO comunicado de tais alterações, mediante o aceite das novas
disposições.

