
 

 

 
 

CONDIÇÕES DE USO 

AO UTILIZAR ESTE WEBSITE, VOCÊ RECONHECE QUE ACEITA OS SEGUINTES TERMOS DE USO 
SEM LIMITAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO. FAVOR LER ESTES TERMOS E CONDIÇÕES 
CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE WEBSITE. ESTES TERMOS E CONDIÇÕES PODEM 
SER MODIFICADOS A QUALQUER MOMENTO, ATUALIZANDO ESTA PUBLICAÇÃO. TAIS 
MODIFICAÇÕES SÃO VINCULATIVAS PARA VOCÊ E, PORTANTO, VOCÊ DEVE VISITAR 
PERIODICAMENTE ESTA PÁGINA PARA REVISAR OS TERMOS E CONDIÇÕES ENTÃO VIGENTES 
AOS QUAIS VOCÊ ESTÁ VINCULADO. 

 
 

Como condição para seu uso deste website, você garante que (i) todas as informações fornecidas neste 
website serão verdadeiras, precisas, atuais e completas, (ii) se lhe for fornecida uma conta para acessar 
qualquer um de nossos sites e/ou páginas da web, você protegerá as informações de sua conta e 
monitorará e será totalmente responsável por qualquer uso de sua conta por qualquer outra pessoa que 
não você, e (iii) você tem pelo menos 1818 anos de idade para registrar uma conta e contribuir para 
nosso website. hascompanies.com não coleta intencionalmente informações de pessoas com menos de 
18 anos de idade. A empresa se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de negar acesso a este 
website e aos serviços que oferece a qualquer pessoa, a qualquer momento e por qualquer motivo, 
inclusive, mas não limitado a, devido a uma violação deste Contrato. 

 

ATIVIDADES PROIBIDAS 

O conteúdo e as informações contidas neste site (incluindo mas não se limitando a mensagens, dados, 
informações, texto, música, sons, fotos, gráficos, vídeos, mapas, ícones, software, código ou outros 
materiais), bem como a infra-estrutura utilizada para fornecer tal conteúdo e informações, são de 
propriedade da Empresa. Você concorda em não modificar, copiar, distribuir, transmitir, exibir, exibir, 
executar, reproduzir, publicar, licenciar, criar trabalhos derivados, transferir, vender ou de outra forma 
revender qualquer informação, software, produtos ou serviços obtidos a partir de ou através deste 
Website. Você também concorda em não fazer nada do seguinte: 

 
 

(i) utilizar este site ou seu conteúdo para qualquer finalidade comercial; 

 
(ii) acessar, monitorar ou copiar qualquer conteúdo ou informação deste website usando qualquer robô, 
aranha, raspador ou outro meio automático ou qualquer processo manual para qualquer finalidade, sem 
a permissão expressa por escrito da empresa 

 
(iii) violar as restrições de qualquer mensagem de cabeçalho de exclusão de robôs neste Website ou 
contornar ou contornar outras medidas utilizadas para impedir ou limitar o acesso a este Website 

 
(iv) tomar qualquer ação que imponha ou possa impor, a nosso critério, um fardo excessivo ou 
desproporcionalmente grande sobre nossa infra-estrutura 

 
(v) ligação profunda a qualquer parte deste site para qualquer finalidade sem a permissão expressa por 
escrito da empresa 

 
(vi) frame", "espelho" ou incorporar qualquer parte deste website em qualquer outro website sem a 
permissão prévia por escrito da Empresa. 

 
(vii) tentar modificar, traduzir, adaptar, editar, descompilar, desmontar ou usar técnicas de engenharia 
reversa em qualquer programa de software usado pela HAS COMPANIES em relação ao Website ou aos 
serviços. 



DISCLAIMER 

NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, OS MATERIAIS DESTE WEBSITE SÃO 
FORNECIDOS "COMO ESTÃO" E SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU 
IMPLÍCITAS, E TEM EMPRESAS (TEM). E SUAS AFILIADAS (COLETIVAMENTE, "TEM EMPRESAS") 
RENUNCIAM A TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO 
LIMITADAS A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM 
DETERMINADO PROPÓSITO. NÃO GARANTE QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NOS MATERIAIS 
SERÃO ININTERRUPTAS OU LIVRES DE ERROS, QUE OS DEFEITOS SERÃO CORRIGIDOS, OU 
QUE ESTE WEBSITE OU O SERVIDOR NO QUAL É DISPONIBILIZADO ESTÃO LIVRES DE VÍRUS 
OU OUTROS COMPONENTES NOCIVOS. NÃO GARANTE OU FAZ QUALQUER DECLARAÇÃO 
SOBRE O USO OU OS RESULTADOS DO USO DOS MATERIAIS DESTE WEBSITE EM TERMOS DE 
SUA EXATIDÃO, PRECISÃO, CONFIABILIDADE, OU DE OUTRA FORMA. O USUÁRIO (E NÃO TEM) 
ASSUME O CUSTO TOTAL DE TODOS OS SERVIÇOS, REPAROS OU CORREÇÕES 
NECESSÁRIOS. AS INFORMAÇÕES E DESCRIÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO DEVEM 
NECESSARIAMENTE SER INTERPRETADAS COMO DESCRIÇÕES COMPLETAS DE TODOS OS 
TERMOS, EXCLUSÕES E CONDIÇÕES APLICÁVEIS AOS PRODUTOS E SERVIÇOS, MAS SÃO 
FORNECIDAS APENAS PARA FINS DE INFORMAÇÃO GERAL. FAVOR CONSULTAR A POLÍTICA 
APLICÁVEL OU O CONTRATO DE PRODUTO OU SERVIÇO. 

 

LINKS PARA SITES FORA DO SITE DA EMPRESA 

Este site pode incluir hiperlinks para sites operados por terceiros que não fazem parte da HAS. Estes 
hyperlinks são fornecidos apenas para fins de referência. A HAS não controla tais websites e não é 
responsável pelo conteúdo, privacidade ou outras práticas de tais websites. Também é sua 
responsabilidade tomar precauções para garantir que quaisquer links que você selecionar ou software 
que baixar (deste ou de qualquer outro site) estejam livres de itens como vírus, worms, cavalos de Tróia, 
defeitos e outros itens de natureza prejudicial. A inclusão de hiperlinks para tais websites não implica 
qualquer endosso do material nos websites ou qualquer associação com seus operadores. Em alguns 
casos, um site de terceiros pode pedir ao usuário que estabeleça um link entre seu perfil no HAS e um 
perfil em outro site de terceiros. Se fazê-lo ou não é puramente opcional, e a decisão de permitir o link 
para estas informações pode ser desativada (no site de terceiros) a qualquer momento. 

 

LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

Embora a HAS COMPANIES (HAS) faça todos os esforços razoáveis para incluir informações precisas e 
atualizadas neste website, às vezes podem ocorrer erros ou omissões. Na máxima extensão permitida 
pela lei aplicável, HAS COMPANIES (HAS) não dá garantias ou representações quanto à exatidão do 
conteúdo deste website e sob nenhuma circunstância, incluindo, mas não limitado a, negligência, HAS 
COMPANIES (HAS) ou qualquer outra parte envolvida na criação, produção ou apresentação do website 
terá qualquer responsabilidade para com o usuário por quaisquer erros ou omissões, A produção ou 
apresentação do website terá qualquer responsabilidade perante o usuário por quaisquer danos diretos, 
secundários, conseqüentes, indiretos ou punitivos resultantes do uso, ou da incapacidade de uso, dos 
materiais deste website, mesmo que a HAS COMPANIES (HAS) ou um representante autorizado da 
HAS COMPANIES (HAS) tenha sido notificado da possibilidade de tais danos. Em nenhum caso a 
responsabilidade total da HAS COMPANIES (HAS) perante o usuário por todos os danos, perdas e 
reclamações excederá o valor pago pelo usuário, se houver, pelo acesso a este site. HAS COMPANIES 
(HAS) também não assume nenhuma responsabilidade, e não será responsável por qualquer dano ou 
vírus que possa infectar o computador, equipamento ou qualquer outra propriedade do usuário como 
resultado do acesso, uso ou navegação no website ou download de quaisquer materiais, dados, textos, 
imagens, vídeos ou áudio deste website. 



A limitação da responsabilidade reflete a alocação de risco entre as partes. As limitações especificadas 
nesta seção permanecerão em vigor e se aplicarão mesmo que qualquer um dos remédios limitados 
especificados nestes termos falhe em seu propósito essencial. As limitações de responsabilidade 
previstas nestes termos reverterão em benefício das empresas do grupo HAS COMPANIES (HAS). 

 

RESTRIÇÕES AO USO DE MATERIAIS 

HAS COMPANIES (HAS) é o proprietário e operador deste site. Exceto onde expressamente permitido 
pela HAS COMPANIES (HAS), nenhum material deste website ou qualquer website de propriedade, 
operado ou distribuído pela HAS COMPANIES (HAS) pode ser copiado, reproduzido, republicado, 
carregado, postado, transmitido ou distribuído de qualquer forma. O usuário pode baixar o material 
exibido neste website somente para uso pessoal, desde que o usuário também mantenha todos os 
direitos autorais ou outros avisos de propriedade contidos nos materiais. O usuário não pode distribuir, 
modificar, transmitir, reutilizar, republicar ou usar o conteúdo deste site para fins públicos ou comerciais, 
incluindo o texto, imagens, áudio e vídeo sem a permissão escrita da HAS COMPANIES (HAS). HAS 
COMPANIES (HAS) não garante ou representa que o uso pelo usuário dos materiais apresentados neste 
site não infringirá os direitos de terceiros. 

 

QUESTÕES JURISDICIONAIS 

A menos que de outra forma expressamente declarado aqui, HAS COMPANIES (HAS) não faz nenhuma 
representação de que os materiais neste website são apropriados ou disponíveis para uso em qualquer 
local. Aqueles que desejam acessar este site o fazem por iniciativa própria e são responsáveis pelo 
cumprimento das leis locais. 

 
Exceto conforme aqui expressamente estabelecido, as informações contidas neste website não 
constituem uma oferta de venda ou um convite à compra de qualquer segurança, produto de seguro ou outro 
produto ou serviço da HAS COMPANIES (HAS). A HAS COMPANIES (HAS) não oferece ou vende 
nenhum título, produto de seguro ou outro produto ou serviço ou, no caso da HAS COMPANIES (HAS) 
vender qualquer título, produto de seguro ou outro produto ou serviço, não será válida em nenhuma 
jurisdição na qual tal oferta ou solicitação, compra ou venda seja ilegal sob os títulos, seguros ou outras 
leis de tal jurisdição. Alguns produtos e serviços podem não estar disponíveis em todas as jurisdições. 

 

PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES 

Com exceção de dados ou informações pessoais, qualquer informação que o usuário transmita à HAS 
COMPANIES (HAS) através deste site, por meio de correio eletrônico ou de outra forma, incluindo 
dados, perguntas, comentários ou sugestões, será tratada como não confidencial e de domínio público, e 
se tornará propriedade da HAS COMPANIES (HAS). Com exceção de dados ou informações pessoais, 
tais informações podem ser utilizadas para qualquer finalidade, incluindo, mas não se limitando à sua 
reprodução, convite, divulgação, divulgação, difusão, publicação e transmissão. HAS COMPANIES 
(HAS) é livre para usar quaisquer idéias, conceitos, conhecimentos técnicos ou técnicas incluídas em 
qualquer comunicação que o usuário enviar à HAS COMPANIES (HAS) através deste website ou 
qualquer outro meio para qualquer propósito, incluindo mas não se limitando ao desenvolvimento e 
comercialização de produtos que utilizam tais informações. 

 

MARCAS E DIREITOS AUTORAIS 

Todas as marcas comerciais, marcas de serviço, nomes comerciais, logotipos e ícones são propriedade 
exclusiva da HAS COMPANIES (HAS). Nada contido neste website deverá ser interpretado como 
conferindo, por implicação, preclusão ou não, qualquer licença de uso de qualquer um dos materiais 
deste website. 



ou direito de usar qualquer marca que apareça neste site sem a permissão por escrito da HAS 
COMPANIES (HAS). 

 
Seu uso das marcas registradas contidas neste website ou de qualquer outro conteúdo deste website, 
exceto conforme previsto aqui, é estritamente proibido. 

 

As imagens mostradas neste site são de propriedade da HAS COMPANIES (HAS) ou são utilizadas com 
sua permissão. O uso dessas imagens pelo usuário, ou qualquer pessoa autorizada pelo usuário, é 
proibido, a menos que especificamente permitido pela HAS COMPANIES (HAS). Qualquer uso não 
autorizado de imagens pode violar as leis de direitos autorais, as leis de marcas registradas, as leis de 
privacidade e publicidade, e os regulamentos ou leis de comunicação. 

 

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 

A menos que especificado de outra forma, os materiais nos websites são apresentados exclusivamente 
com o objetivo de promover e fornecer informações sobre os serviços, websites, parceiros e outros 
produtos disponíveis nos Estados Unidos, seus territórios, posses e protetorados HAS COMPANIES 
(HAS). A HAS COMPANIES (HAS) controla e opera os websites a partir de seus escritórios no Estado da 
Flórida, nos Estados Unidos. HAS COMPANIES (HAS) não faz nenhuma representação de que os 
materiais nos sites da HAS COMPANIES (HAS) são apropriados ou estão disponíveis para uso fora dos 
Estados Unidos. Aqueles que optam por acessar o site da HAS COMPANIES (HAS) de fora dos Estados 
Unidos o fazem por sua própria iniciativa e são responsáveis pelo cumprimento das leis locais, sujeito e 
na medida em que as leis locais sejam aplicáveis. O software dos sites da HAS COMPANIES (HAS) 
também está sujeito aos controles de exportação dos Estados Unidos. Você não pode baixar ou exportar 
ou reexportar qualquer software dos sites da HAS COMPANIES (HAS) (a) para (ou para um nacional ou 
residente de) Cuba, Iraque, Líbia, Coréia do Norte, Irã, Síria ou qualquer outro país para o qual os 
Estados Unidos tenham embargado mercadorias, ou (b) para qualquer pessoa da lista de Nacionais 
Especialmente Designados do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ou da Tabela de Ordens 
de Negação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Ao utilizar os websites da HAS 
COMPANIES (HAS), você representa e garante que não está localizado em, sob o controle de, ou um 
nacional ou residente de qualquer um desses países ou em qualquer uma dessas listas. 

 
 

Qualquer software que seja disponibilizado para download nos sites da HAS COMPANIES (HAS) 
("Software") é ou um trabalho protegido por direitos autorais da HAS COMPANIES (HAS), ou de afiliadas 
da HAS COMPANIES (HAS), ou é um software de terceiros, conforme identificado. O uso de tal Software 
pelo usuário é regido pelos termos do contrato de licença do usuário final, se houver, que acompanha ou 
está incluído no Software ("Contrato de Licença"). Você não poderá instalar ou utilizar qualquer Software 
que seja acompanhado por ou inclua um Contrato de Licença a menos que primeiro concorde com os 
termos do Contrato de Licença. Você está autorizado, para qualquer Software que seja disponibilizado 
para download a partir deste Web Site que não esteja acompanhado de um Contrato de Licença, uma 
licença limitada, pessoal e intransferível para usar o Software, para visualizar e usar este Web Site de 
acordo com estes termos e condições e para nenhum outro propósito. Favor observar que todo Software, 
incluindo mas não limitado a todos os controles HTML, XML, código Java e Active X incluídos neste site, 
é propriedade da HAS COMPANIES (HAS) e/ou suas afiliadas, e é protegido por leis de direitos autorais 
e disposições de tratados internacionais de direitos autorais. Qualquer reprodução ou redistribuição do 
Software é expressamente proibida e pode resultar em severas penalidades civis e criminais. Os 
infratores serão processados na máxima extensão possível. SEM LIMITAR O PRECEDENTE, É 
EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO SOFTWARE PARA QUALQUER 
OUTRO SERVIDOR OU LOCAL PARA POSTERIOR REPRODUÇÃO OU REDISTRIBUIÇÃO. O 
SOFTWARE É GARANTIDO, SE FOR O CASO, SOMENTE DE ACORDO COM OS TERMOS DO 
CONTRATO DE LICENÇA. 



INDENIZAÇÃO 

O usuário se compromete a defender e indenizar a HAS COMPANIES (HAS) e suas afiliadas e qualquer 
um de seus administradores, diretores, funcionários e agentes de e contra quaisquer reclamações, 
reclamações legais, demandas, medidas de recuperação, perdas, danos, multas, penalidades ou outros 
custos ou despesas de qualquer tipo ou natureza, incluindo mas não se limitando a taxas legais e 
contábeis razoáveis, apresentadas ou solicitadas por qualquer terceira parte como resultado de: 

 
(i) o não cumprimento deste Acordo ou dos documentos aqui referidos por parte do usuário 

 

(ii) violação por parte do usuário de qualquer lei ou dos direitos de um terceiro 
 

(iii) o uso que o usuário faz deste site. 

 
 

TAXAS DE CÂMBIO 

As taxas de câmbio são baseadas em várias fontes disponíveis publicamente e devem ser usadas 
apenas como uma diretriz. As tarifas não são verificadas quanto à precisão e as taxas reais podem 
variar. As cotações de moedas podem não ser atualizadas diariamente. Acredita-se que as informações 
fornecidas por esta aplicação sejam precisas, mas a HAS COMPANIES (HAS) e/ou suas afiliadas não 
garantem ou garantem tal precisão. O usuário é aconselhado, ao utilizar estas informações para 
qualquer finalidade financeira, a consultar pessoal qualificado para verificar a exatidão das taxas de 
câmbio. A empresa não autoriza o uso dessas informações para qualquer outro fim que não seja o seu 
uso pessoal e a revenda, redistribuição e uso dessas informações para fins comerciais é expressamente 
proibida. 

 

CONTATO 

Em caso de dúvidas ou para entrar em contato com a empresa, favor enviar um e-mail ou 
correspondência para: 

 
HAS COMPANIES 
ENDEREÇO: 1571 SAWGRASS CORPORATE PKWY, SUITE 110, 
SUNRISE, FL, 33323-2862     
EMAIL: info@hascompanies.com 

 

DATA DE ATUALIZAÇÃO: Março 1,2020 
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