
Termos e condições para utilização da Plataforma de Pagamento Online (PayPal) 

 

O VIVAPRO (“aplicativo”, “app”, Plataforma Digital) é um software aplicativo 

hospedado sob o domínio www.vivapro.org, sendo que este e todo seu conteúdo são de 

propriedade do VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob 

o nº 00.343.941/0001-28, com sede à Ladeira da Glória, 99, Glória, Rio de Janeiro. 

Todos os direitos reservados. 

 

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ESTES TERMOS ANTES DE ACESSAR OU 

USAR OS SERVIÇOS. 
 

O presente “Termos e Condições de Utilização” se aplica àqueles que utilizam a 

plataforma para pagamento através do site https://vivapro.org com a possibilidade de 

pagamento online por meio de cartão de crédito e a possibilidade de parcelar em até 12 

vezes. 

 

O VIVAPRO conecta o prestador de serviço diretamente à Plataforma PAYPAL, 

permitindo que seus clientes tenham maior comodidade, facilitando os pagamentos para 

com isso acelerar seu crescimento online e por  app. 

 

1) Da adesão (como funciona?) 

 

1.1) A adesão será voluntária e facultativa, devendo o prestador de serviço acessar a 

plataforma de pagamento, e inserir seus dados pessoais e bancários. 

 

1.2) O prestador de serviço é responsável exclusivo pelo cadastro de seus dados 

bancários que deverão ser pessoais, seja como pessoa física ou com pessoa jurídica. 

 

2) Da Responsabilidade  

 

2.1) Será de responsabilidade exclusiva do Prestador de Serviços definir o valor do 

serviço prestado e sua execução, conforme acordado com o cliente.  

 

2.2) O Cliente é responsável pelo o aceite na solicitação de pagamento enviada pelo 

prestador de serviço, bem como, pelos seus dados financeiros inscritos na Plataforma 

PayPal, sendo de sua exclusiva responsabilidade a inscrição de cartão de crédito válido. 

 

3) Processo de Pagamento (como funciona?) 

 

3.1) O VIVAPRO deverá efetuar o pagamento ao Prestador de Serviço em até 07 dias 

úteis, a partir do efetivo pagamento efetuado pelo cliente na plataforma de pagamento 

online. Tal pagamento será realizado na conta bancária devidamente cadastrada pelo 

prestador de serviço na plataforma. 

 

3.2) O pagamento poderá ser total ou parcial e deverá ser pago imediatamente após a 

prestação do serviço. Sendo de livre negociação entre o prestador de serviço e o cliente, 

não tendo o VIVAPRO qualquer gerência sobre tal negociação. 

 

 

  

https://www.vivapro.org/


 

4) Da Taxa 

 

4.1) O uso da plataforma de pagamento online acarretará em uma taxa única, que 

corresponde ao seu uso e antecipação de créditos futuros de 20% sobre a transação 

efetuada, independente do número de parcelas. 

 

4.2) Os prestadores de serviço que utilizarem contas do Bradesco terão taxa reduzida 

para 18% sobre a transação efetuada. 

 

5) Disposições finais  

 

5.1) O VIVAPROcom a parceria da plataforma de pagamento PayPal oferece formas 

facilitadas de pagamento em até 12 vezes, sendo certo que o Prestador de Serviço será 

responsável pela informação dos Preços lançados na plataforma de pagamento. 

 

5.2) O Prestador de Serviço concorda que o Preço aplicável, será de livre negociação 

entre o Cliente e o Prestador de Serviço e deverá estar inclusoacobrança, tarifas, taxas, 

impostos e/ou contribuições governamentais devidas em seu nome, inclusive, tarifas e 

cobranças de encargos financeiros ou, outros pertinentes a legislação aplicável  

 

5.3) O pagamento de taxas, impostos e/ou contribuições governamentais, serão de 

responsabilidade do Prestador de Serviço, caso aconteça do VIVAPRO pagar qualquer 

tarifas, taxas, impostos e/ou contribuições governamentais pagas em nome do Prestador 

de Serviço deverá reembolsar o VIVAPRO. 

 

5.4) O VIVAPRO reserva seu direito de aumentar a taxa única, caso venha ocorrer 

qualquer alteração na legislação pertinente, alterando alíquotas, criando tributos. 

 

5.5) A estrutura de pagamento disponibilizada pelo VIVAPRO se destina a remunerar 

os Prestadores de serviços. 

 


