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Olá! Seja bem-vindo(a) à Plataforma da Guru Tech. Apresentamos abaixo os nossos
Termos de Uso (“Termos de Uso”), que regem a relação entre você e a Guru Tech.
Estes Termos de Uso são muito importantes, pois preveem os termos e condições do
uso da Plataforma enquanto perdurar o seu relacionamento conosco.

Além desses Termos de Uso, é necessário que leia atentamente a Política de
Privacidade, disponível em https://guru.com.vc/politica-de-privacidade, a qual
demonstrará, com transparência, quais informações relacionadas a você (“Dados
Pessoais”) a Guru Tech coleta e utiliza na Plataforma.

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ESTES TERMOS DE USO ANTES DE
ACESSAR OU USAR NOSSOS SERVIÇOS. AO SE CADASTRAR OU UTILIZAR, DE
QUALQUER FORMA, OS NOSSOS SERVIÇOS, VOCÊ DECLARA QUE LEU E
CONCORDA COM ESTES TERMOS DE USO E COMPROMETE-SE A
CUMPRI-LOS DE FORMA INTEGRAL.

Caso você não aceite ou não concorde com quaisquer disposições apresentadas
nestes Termos de Uso, você deverá abster-se de utilizar a nossa Plataforma, ou
solicitar o cancelamento de seu cadastro.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco por meio de um de nossos Canais de
Atendimento indicados na Seção 21.

 INTRODUÇÃO

0.1. Por meio dos presentes Termos de Uso, a GURU DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Padre João
Gonçalves, nº 131, Fundos 137, Bairro de Pinheiros, CEP 05432-040, na cidade e
estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 34.250.950/0001-96 (“Guru Tech”),
estabelece os termos e condições que regerão o acesso e a utilização da Plataforma
digital da Guru Tech, disponíveis em nosso website www.guru.com.vc (“Site”) e no
aplicativo da Guru Tech, disponível na App Store e na Google Play Store
(“Aplicativo”). Site e Aplicativo são conjuntamente referidos como “Plataforma”.

https://s3.amazonaws.com/appguru.com.br/termos-e-condicoes/Guru%20Tech%20-%20Termos%20de%20Uso.pdf?versionId=YH_TFyiaBtnNQVjVW122_A0L0YKA7S4H
https://guru.com.vc/politica-de-privacidade
https://guru.com.vc/politica-de-privacidade
https://guru.com.vc/politica-de-privacidade
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0.2. Ao se inscrever e/ou usar os serviços, produtos e funcionalidades ofertados
por meio da Plataforma, você declara ser maior de 18 (dezoito) anos. Caso você seja
menor de 18 (dezoito) anos, não poderá se cadastrar na Plataforma, pois não
coletamos Dados Pessoais, nem mesmo para registro, de menores de idade.

0.3. Qualquer acesso, navegação ou uso dos Serviços indica sua concordância
com todos os termos e condições aqui presentes. Em caso de impossibilidade de
cumprir qualquer das disposições contidas nestes Termos de Uso, você poderá ter o
seu acesso à Plataforma restrito e/ou negado.

 DEFINIÇÕES

1.1. Para facilitar o seu entendimento e evitar repetições, os termos constantes
nestes Termos de Uso, sempre que usados com a primeira letra em maiúsculo, terão
o significado aqui estabelecido, seja no plural ou no singular.

 CADASTRO

2.1. Para que você tenha acesso aos Serviços ofertados pela Guru Tech, será
necessário baixar o Aplicativo nas lojas App Store ou Google Play Store.

2.2. Após a instalação do Aplicativo, você será um usuário visitante não cadastrado
(“Usuário Visitante”). O Usuário Visitante poderá utilizar algumas funcionalidades sem
a necessidade de informar dados cadastrais (“Dados Cadastrais”). Para o acesso a
todas as funcionalidades da Plataforma, o preenchimento dos Dados Cadastrais,
conforme disposto na Política de Privacidade, é necessário.

2.2.1. Os Dados Cadastrais incluem, sem limitação, as seguintes informações: (i)
nome completo; (ii) e-mail; (iii) número do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas
(CPF); (iv) número de telefone celular; (v) data de nascimento; (vi) cópia do
documento de identificação (RG, CNH ou RNE); (vii) selfie; (viii) nome do pai; (ix)
nome da mãe; (x) título de eleitor; (xi) filiação; e (xii) número do documento de
identidade. ADICIONALMENTE, A GURU TECH TAMBÉM PODERÁ COLETAR
DADOS DE RECONHECIMENTO FACIAL, QUANDO NECESSÁRIO, PARA
IDENTIFICAÇÃO, AUTENTICAÇÃO E PREVENÇÃO À FRAUDE E OUTRAS
ATIVIDADES ILÍCITAS.

2.2.2. A autenticação, na Plataforma, será realizada por meio do código de
identificação do dispositivo utilizado por você para baixar o Aplicativo e acessar os
Serviços com seus Dados Cadastrais.

https://guru.com.vc/politica-de-privacidade
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2.2.3. Caso você acesse a Plataforma por meio de outro dispositivo, enviaremos um
link ao e-mail cadastrado para autenticar seu acesso.

2.3. Você garante que todos os Dados Cadastrais fornecidos são verdadeiros,
precisos, completos e estão devidamente atualizados. Você se compromete a manter
tais dados atualizados para que seu acesso ao Aplicativo não seja suspenso.
Quaisquer prejuízos havidos em decorrência da inclusão de informações inverídicas
ou desatualizadas serão de sua única e exclusiva responsabilidade.

2.3.1. Caso a Guru Tech constate a existência de Dados Pessoais incorretos,
inverídicos e/ou desatualizados, e não seja possível regularizar tais informações, ou,
ainda, caso você se negue a fornecer Dados Pessoais adicionais necessários para a
prestação dos Serviços, se solicitados, a Guru Tech poderá suspender, temporária ou
definitivamente, o seu acesso à Plataforma, sem prejuízo de outras medidas que
entender aplicáveis.

2.4. Sua senha para acesso à Plataforma é apenas para uso pessoal e deve ser
mantida em sigilo, não sendo compartilhada com terceiros. Você é responsável por
todo o uso (incluindo qualquer uso não autorizado) de sua conta na Plataforma.
Notifique nossa equipe, pelos Canais de Atendimento indicados na Seção 21, em
caso de mínima suspeita de violação de sua conta na Plataforma, uso não autorizado
de seus Dados Pessoais ou acessos ou tentativas de acesso por terceiros não
autorizados à sua conta na Plataforma.

2.5. A Guru Tech reserva-se no direito de suspender ou bloquear a sua conta na
Plataforma, sem que nada lhe seja devido em decorrência de tal fato, em caso de
suspeita de ocorrência de fraude ou caso sejam verificadas movimentações atípicas,
conforme processo de monitoramento de prevenção a fraudes e outras atividades
ilícitas.

 PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS PELA GURU TECH

3.1. A Guru Tech propicia a conexão de diversos ambientes para que os seus
usuários tenham acesso a diferentes produtos e serviços. Por meio da Plataforma,
são fornecidos serviços como (i) análise de dados para verificação antifraude e
prevenção de atividades ilícitas; (ii) acompanhamento do mercado; (iii) acesso a
informações, estatísticas, artigos e notícias sobre o mercado e ativos em específico;
(iv) destaques com maiores oscilações do mercado diariamente; (v) programa de
member get member (indicação de outros usuários); (vi) visualização da rentabilidade
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histórica da carteira de investimentos; (vii) acesso a informações de mercado
fornecidas por especialistas, disponibilizadas pela Refinitiv Brasil Serviços
Econômicos Limitada, plataforma parceira da Guru Tech (“Refinitiv”).

3.2. Além disso, algumas funcionalidades da Plataforma podem ser oferecidas em
parcerias ou por conta e ordem de terceiros, de acordo com direitos e
responsabilidades aqui discriminados. A Guru Tech fornece serviços de intermediação
para abertura de conta com parceiros de negócio para que você possa realizar
investimentos (compra e venda de ativos mobiliários), transações bancárias,
transações com criptoativos, bem como outras funcionalidades que forem
apresentadas na Plataforma e vierem a ser desenvolvidas no futuro (em conjunto com
os itens descritos na Seção 3.1, os “Serviços”). Essas funcionalidades sujeitam-se
aos Termos de Uso das respectivas empresas do grupo da Guru Tech e respectivos
terceiros parceiros de negócio, com os quais você deverá concordar para ter acesso
aos Serviços por eles oferecidos. Todos os Serviços podem ser contratados por meio
do Aplicativo.

3.2.1. Para que você possa utilizar os Serviços, a Guru Tech poderá compartilhar
seus Dados Pessoais com seus parceiros de negócio. Nesse sentido, a Guru Tech
compartilha seus Dados Pessoais com os seguintes parceiros, para as respectivas
finalidades: (i) Guru Serviços Digitais Ltda. - para que os usuários realizem operações
envolvendo criptoativos; (ii) Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários
S.A. (“Genial Investimentos”) - para permitir a realização de investimentos por meio
da Plataforma; (iii) Banco Genial S.A. - para abrir conta e realizar transações que
permitirão a realização de investimentos por meio das duas entidades citadas
anteriormente; e (iv) Guru Agente Autônomo de Investimentos Ltda. - sociedade de
agentes autônomos de investimento contratada pela Genial Investimentos. Para
maiores informações, acesse a nossa Política de Privacidade.

3.2.2. Note que ao abrir uma conta com a Guru Tech, você também precisará abrir
uma conta junto aos parceiros de negócio citados acima, para que possa utilizar os
nossos Serviços.
 
RENTABILIDADE HISTÓRICA

https://guru.com.vc/politica-de-privacidade


Versão 4

4.1. Uma vez que as operações com valores mobiliários e outros ativos que
compõem a sua carteira estejam disponibilizadas na Plataforma, você poderá ter
acesso à ferramenta destinada à visualização da rentabilidade histórica de sua
carteira de investimentos (“Rentabilidade Histórica”).

4.2. Por meio dessa funcionalidade, a Plataforma disponibilizará a você uma
visualização completa da composição e da rentabilidade de sua carteira de
investimentos ao longo do tempo, permitindo a verificação de sua posição numa
determinada data.

4.3. Para usuários que possuam conta junto à Genial Investimentos, a ferramenta
de Rentabilidade Histórica será disponibilizada sem qualquer custo. Para os usuários
que não possuam conta junto à Genial Investimentos, a Rentabilidade Histórica
poderá ser disponibilizada mediante pagamento da Taxa aplicável.

 INFORMAÇÕES DE MERCADO

5.1. Mediante pagamento da Taxa aplicável, a Guru Tech poderá disponibilizar a
você informações de mercado para ações baseadas em um conjunto (pool) de dados
de agentes do mercado de renda variável, disponibilizadas exclusivamente por meio
de parceria estabelecida com o Refinitiv (“Informações de Mercado”).

5.2. AS INFORMAÇÕES DE MERCADO DISPONIBILIZADAS PELO REFINITIV
POR MEIO DA PLATAFORMA CONSISTEM APENAS EM GRÁFICOS INDICATIVOS
DE ESTATÍSTICAS COLETADAS PELO REFINITIV, DE MODO QUE NÃO DEVEM,
EM QUALQUER HIPÓTESE, SER COMPREENDIDAS COMO RELATÓRIOS DE
ANÁLISE OU RECOMENDAÇÕES. NEM A GURU TECH, NEM O REFINITIV
EMITEM QUAISQUER TIPOS DE SUGESTÕES, CONSULTORIAS, INDICAÇÕES,
RECOMENDAÇÕES, NEM CONSELHOS DE INVESTIMENTO. A GURU TECH, NA
QUALIDADE DE DETENTORA DA PLATAFORMA, NÃO ENDOSSA OU APROVA AS
INFORMAÇÕES DE MERCADO, SENDO ESSE UM SERVIÇO APENAS PARA
CONVENIÊNCIA DO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA, OFERTADO
EXCLUSIVAMENTE PELO SERVIÇO DE AGREGAÇÃO PRESTADO PELO
REFINITIV.

5.3. A Guru Tech e o Refinitv não garantem a precisão, a pontualidade, a
integridade ou o sequenciamento correto das Informações de Mercado, nem
garantem quaisquer resultados de seu uso ou sua confiabilidade.
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5.4. As Informações de Mercado estão restritas a informações sobre ações, e
estarão disponíveis em relação a um número limitado de companhias listadas,
conforme disponibilidade dos dados fornecidos pelo Refinitiv. Ainda, o número de
especialistas responsáveis pela composição de uma Informação de Mercado em
relação a uma determinada companhia poderá variar, de acordo com a
disponibilidade dos dados coletados pelo Refinitiv.

5.5. As Informações de Mercado são baseadas em informações que podem
tornar-se rapidamente não confiáveis por várias razões, incluindo, por exemplo,
mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Nem o
Refinitiv, nem a Guru Tech são obrigados a atualizar quaisquer Informações de
Mercado, podendo inclusive interromper a oferta de tais informações a qualquer
momento sem aviso prévio.

5.6. Ao aceitar estes Termos de Uso, você concorda que nem o Refinitiv, nem a
Guru Tech serão responsáveis, de qualquer forma, pela elaboração, encerramento,
interrupção, atraso ou imprecisão das Informações de Mercado. Ainda, você concorda
que não irá compartilhar “deep-link”, redistribuir ou facilitar a redistribuição das
Informações de Mercado, nem fornecerá acesso a qualquer pessoa que não esteja
autorizada a receber tais informações.

5.7. NEM A GURU TECH, NEM O REFINITIV, NEM QUALQUER ENTIDADE OU
PESSOA COM ESTES ENVOLVIDA TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR
PERDAS E/OU DANOS RESULTANTES DO USO DAS INFORMAÇÕES DE
MERCADO DISPONIBILIZADAS AO USUÁRIO, INCLUINDO DADOS, COTAÇÕES E
GRÁFICOS INDICATIVOS.

5.8. AS INFORMAÇÕES DE MERCADO NÃO SÃO ELABORADAS PELA GURU
TECH, SENDO DISPONIBILIZADAS NA PLATAFORMA APENAS PARA
CONVENIÊNCIA DO USUÁRIO E POR MEIO DE PARCERIA COM O REFINITIV,
FERRAMENTA DE AGREGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MERCADO. O
CONTEÚDO APRESENTADO CONSISTE APENAS EM GRÁFICOS INDICATIVOS
DE ESTATÍSTICAS, NÃO DEVENDO SER COMPREENDIDO COMO
RECOMENDAÇÃO, INDICAÇÃO, CONSULTORIA E/OU ACONSELHAMENTO DE
INVESTIMENTO FORNECIDO PELA GURU TECH.

5.9. Ao contratar a funcionalidade de acesso às Informações de Mercado, você
concorda automaticamente com os termos e condições de uso do Refinitiv,
disponíveis no seguinte link: https://www.refinitiv.com/pt/policies/terms-of-use.

https://www.refinitiv.com/pt/policies/terms-of-use
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 SERVIÇO DE ATIVOS DIGITAIS

6.1. O Aplicativo da Guru Tech oferece acesso interativo à sua Carteira de Ativos
Digitais, permitindo que você realize ações de acordo com os Termos de Uso da Guru
Serviços Digitais Ltda.

 REGRAS E CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA

7.1. Ao aceitar estes Termos de Uso, você declara: (i) ser maior de 18 (dezoito)
anos; (ii) ser responsável por quaisquer consequências relacionadas à sua utilização
do Aplicativo, respondendo, inclusive perante terceiros, por qualquer reivindicação
que venha a ser apresentada à Guru Tech, judicial ou extrajudicialmente; (iii) ser o
único responsável pelas operações que realizar por meio do Aplicativo, assumindo
todos os riscos relacionados a elas, inclusive em caso de eventual prejuízo; (iv) não
estar localizado em, sob o controle de, ou ser um cidadão/residente de (a) quaisquer
países sancionados internacionalmente ou (b) qualquer país a respeito do qual os
Estados Unidos da América tenham embargado bens ou serviços; (v) não ser
identificado como um “Cidadão Especialmente Designado” pela Agência de Controle
de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos da América do Departamento do Tesouro
Norte Americano; (vi) não estar incluído na Lista de Pessoas Negadas do Bureau of
Industry and Security (Serviço de Indústria e Segurança) do Departamento de
Comércio dos Estados Unidos da América ou de outra forma sujeito a sanções do
governo brasileiro; (vii) que não usará nosso Aplicativo ou nossos Serviços se
qualquer lei aplicável em seu país de origem, residência ou localização o proibir de
assim fazer de acordo com estes Termos de Uso; (viii) ser o único titular beneficiário
final de sua conta cadastral na Guru Tech e que não atua em nome ou representação
de qualquer outra pessoa física ou pessoa jurídica; e (ix) estar em conformidade com
todas as exigências das leis aplicáveis às quais está sujeito, incluindo, entre outros,
todas as leis e regulamentos tributários, exigências de controle de câmbio e
exigências de registro.

7.2. A utilização do Aplicativo possui caráter pessoal e intransferível, sendo que
seu uso está autorizado apenas para fins lícitos e relacionados ao propósito a que o
Aplicativo se destina de acordo com estes Termos de Uso. Portanto, você declara que
não utilizará o Aplicativo para quaisquer fins ilícitos, devendo ser, sob qualquer
circunstância, observada a legislação vigente.

7.3. É de seu conhecimento que o acesso ao Aplicativo por meio de conexão em
redes wi-fi públicas e desprotegidas oferece risco às informações armazenadas em
seu dispositivo móvel, bem como aos dados e/ou informações nele armazenados.
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Assim, você declara estar ciente de que deverá assegurar a confiabilidade das redes
que viabilizem o seu acesso ao Aplicativo, sendo de sua única e exclusiva
responsabilidade quaisquer danos advindos do uso do Aplicativo mediante acesso a
redes públicas consideradas inseguras, uma vez que a Guru Tech não possui
qualquer ingerência nas medidas de segurança adotadas por tais redes.

7.4. A Guru Tech, por meio destes Termos de Uso, concede a você uma licença
pessoal, limitada, temporária, revogável, não exclusiva e intransferível de uso do
Aplicativo, durante o período de uso do Aplicativo, sem cobrança de remuneração de
qualquer natureza (exceto conforme disposto nestes Termos de Uso e/ou na
Plataforma), sendo certo que você não poderá utilizar e nem permitir o uso do
Aplicativo para qualquer finalidade não expressamente prevista nestes Termos de
Uso.

7.5. Você reconhece, desde já, que não poderá:

(i) utilizar a Plataforma, inclusive para divulgar informações, de qualquer forma
que possa implicar violação de legislação aplicável, de direitos de propriedade da
Guru Tech e/ou de terceiros, incluindo, sem limitação, violação de direitos intelectuais,
autorais e de privacidade, ou produção e divulgação de conteúdo ilegal, imoral,
inapropriado ou ofensivo;

(ii) copiar, distribuir, ceder, sublicenciar, vender, compartilhar, alugar, dar em
locação ou em garantia, reproduzir, doar, alienar de qualquer forma, transferir total ou
parcialmente, a qualquer título, sob qualquer modalidade, gratuita ou onerosamente,
provisória ou permanentemente, os Serviços, o Aplicativo e/ou o sistema operacional
ou qualquer conteúdo da Plataforma, assim como seus módulos, partes, conteúdos,
manuais ou quaisquer informações a eles relativas;

(iii) empregar malware e/ou práticas nocivas com o intuito de interferir no bom
funcionamento da Plataforma ou utilizar indevidamente a Plataforma para práticas
indesejadas à Guru Tech ou a terceiros, tais como, mas não limitado a, exploits,
spamming, flooding, spoofing, crashing e root kits;

(iv) reproduzir, adaptar, modificar e/ou empregar, no todo ou em parte, para
qualquer fim, os Serviços, o Aplicativo e/ou o sistema operacional ou qualquer
conteúdo da Plataforma, assim como seus módulos, partes, conteúdos, manuais ou
quaisquer informações a eles relativas, sem a autorização prévia e expressa da Guru
Tech; e/ou
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(v) acessar, armazenar, divulgar, utilizar ou modificar indevidamente os dados de
outros usuários.

7.6. A Guru Tech se compromete a envidar seus melhores esforços para manter os
Serviços ativos o máximo de tempo possível. Todavia, não possui obrigação de
performance, estabilidade, continuidade ou qualquer espécie de dever de perpetuar
permanentemente os Serviço e/ou seu acesso à Plataforma. Os danos causados
decorrentes de indisponibilidade serão suportados por você e não pela Guru Tech.

7.7. A Guru Tech poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo e sem
necessidade de comunicação prévia a você:

(i) encerrar, modificar ou suspender, total ou parcialmente, o seu acesso à
Plataforma, quando referido acesso ou cadastro violar as condições estabelecidas
nestes Termos de Uso e/ou na Política de Privacidade;

(ii) excluir, total ou parcialmente, as informações cadastradas por você que não
estejam em consonância com as disposições destes Termos de Uso; e

(iii) acrescentar, excluir ou modificar o conteúdo da Plataforma ou dos Serviços.

7.8. A Guru Tech poderá, a seu exclusivo critério, suspender, modificar ou encerrar
as atividades da Plataforma, mediante comunicação prévia, salvo nas hipóteses de
ato de autoridade competente, caso fortuito ou força maior em que poderá não existir
comunicação prévia.

 CONTEÚDO FORNECIDO PELO USUÁRIO

8.1. A Guru Tech pode, ocasionalmente, a seu exclusivo critério, permitir que você
submeta, transfira, publique ou de outra forma disponibilize, por meio dos Serviços,
conteúdo e informação de texto, áudio e/ou visual, incluindo comentários e feedback
relacionados com os Serviços, pedidos de apoio e registros.

8.2. Todo o conteúdo fornecido por você é de sua propriedade, contudo, ao
fornecer tais conteúdos à Guru Tech, você concede uma licença mundial, perpétua,
irrevogável, transferível, gratuita, para utilizar, copiar, modificar, criar obras derivadas,
distribuir, incluir em propagandas, material de marketing ou materiais correlatos para
a promoção da Guru Tech e/ou dos Serviços, apresentar e executar publicamente,
e/ou de outra forma explorar, sob qualquer modo, tal conteúdo, em todos os formatos
e canais de distribuição conhecidos ou futuramente concebidos (incluindo em relação

https://guru.com.vc/politica-de-privacidade
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aos Serviços e à atividade da Guru Tech em sites e serviços de terceiros), sem a
necessidade de aviso prévio a você, e sem a necessidade de qualquer pagamento a
você ou a qualquer outra pessoa ou entidade.

 TAXAS E ASSINATURAS

9.1. Determinadas funcionalidades da nossa Plataforma poderão ser acessadas
apenas por meio do pagamento de taxas de assinatura, que variarão de acordo com
o serviço escolhido pelo usuário (“Taxas”).

9.2. Os valores das Taxas serão devidamente informados a você nestes Termos de
Uso e/ou na nossa Plataforma, e poderão ser atualizados de tempos em tempos pela
Guru Tech, conforme disponibilizado nestes Termos de Uso e/ou na Plataforma.

9.3. Ao adquirir uma funcionalidade na Plataforma mediante pagamento de uma
Taxa, você concorda que:

(i) a Taxa será cobrada no meio de pagamento cadastrado na loja de aplicativos
da plataforma do seu dispositivo (“App Store”), como seu cartão de crédito, débito ou
pré-pago;

(ii) será cobrada a Taxa vigente no momento da compra, a qual será também
previamente exibida a você; e

(iii) a sua assinatura será renovada automaticamente pelo período aplicável
indicado na contratação da funcionalidade escolhida, até que você ou a Guru Tech
cancele sua assinatura. A título exemplificativo, se você adquirir uma assinatura
mensal, a assinatura será renovada automaticamente por outro mês, uma vez
expirado o período inicial de um mês (a menos que você ou a Guru Tech cancele sua
assinatura antes disso).

9.4. Para interromper a renovação automática de sua assinatura e a cobrança
automática das Taxas, você deve cancelar sua assinatura 24 (vinte e quatro) horas
antes da renovação do próximo período de assinatura. Você pode cancelar sua
assinatura a qualquer momento, gerenciando as configurações de assinatura em sua
App Store:

(i) para a Google Play Store, as instruções para cancelar sua assinatura podem
ser encontradas aqui:
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https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=pt-BR&co=GENIE.Platfor
m%3DDesktop; e

(ii) para a Apple App Store, as instruções para cancelar sua assinatura podem ser
encontradas aqui: https://support.apple.com/pt-br/HT202039.

9.5. Todos os pagamentos de Taxas são cobrados e processados pela App Store
de seu dispositivo (i.e., Google Play Store ou Apple App Store). DESSA FORMA,
RECOMENDAMOS QUE VOCÊ REVISE OS TERMOS DE SUA APP STORE PARA
REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS NESSAS PLATAFORMAS.

9.6. Você concorda que todos os pagamentos de Taxas realizados na sua App
Store são finais. Nenhum reembolso será concedido, exceto a critério exclusivo e
absoluto da Guru Tech.

 MEDIDAS DE SEGURANÇA

10.1. A Guru Tech se compromete a aplicar as medidas de segurança adequadas
para seu negócio. No entanto, você declara estar ciente de que nenhum sistema está
totalmente isento de vulnerabilidades, de maneira que a Guru Tech não deverá ser
responsabilizada por casos de quebra de segurança provocados por terceiros ou
falhas de natureza elétrica ou de telecomunicações, tal qual pela ocorrência de
desastres ou demais casos fortuitos ou de força maior.

10.2. Ao ler estes Termos de Uso, você concorda que a Guru Tech poderá, em casos
de ameaça à segurança, suspender suas atividades por tempo determinado. Na
medida do possível, esforçar-nos-emos para lhe comunicar da desativação dos
nossos Serviços.

10.3. A Guru Tech também não será responsável por indenizações ou reparação de
danos provocados por desídia, descuido, imprudência ou mau uso da tecnologia que
você tenha adotado ao acessar a Plataforma.

10.4. Sempre que não houver contato inicial pelo usuário, deverão ser ignoradas ou
rejeitadas quaisquer espécies de abordagens supostamente feitas pela Guru Tech,
independentemente do meio utilizado, que consistirem em: (i) pedido de divulgação,
confirmação, conferência ou atualização de Dados Pessoais ou demais informações
ou (ii) requisição, confirmação, conferência ou atualização de identidade digital, de
componentes de segurança ou de dados próprios.

https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.apple.com/pt-br/HT202039
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10.5. Os avisos, os alertas de segurança e as dicas apresentados na Plataforma
devem ser lidos com atenção por você, de maneira a garantir uma melhor experiência
na Plataforma e a eventual mitigação de falhas de segurança ou de operação do
sistema.

10.6. Você está ciente e concorda que, ao aceitar estes Termos de Uso, você se
sujeita a todos mecanismos de validação de segurança, autenticação e prevenção à
fraude que a Guru Tech deseje empregar, como a identificação facial, questionários,
entre outros mecanismos de segurança.

10.7. Caso se comprove que você agiu de má-fé, fraudando o acesso à Plataforma,
você será o único responsável por quaisquer danos, mesmo após a comunicação à
Guru Tech.

 PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. Você reconhece que todos os Direitos de Propriedade Intelectual sobre a
Plataforma são de propriedade exclusiva da Guru Tech, na forma da lei.

11.1.1.Para fins destes Termos de Uso, “Direitos de Propriedade Intelectual”
significam quaisquer direitos de propriedade intelectual, no Brasil ou qualquer outro
país ou jurisdição, sobre qualquer invenção, patente, modelo de utilidade, desenho
industrial, obras intelectuais protegidas por direitos autorais e direitos conexos,
software, programas de computador, design registrado, design não registrado, marca
comercial, nome comercial, nome de domínio da internet, direito de design, design,
marca de serviço ou de produto, banco de dados, topografia, imagem, materiais ou
quaisquer outras criações ou direitos do fundo de comércio ou direitos de tomar
medidas em relação à falsa indicação de origem e quaisquer outros direitos de
natureza semelhantes, direitos de propriedade industrial ou intelectual estando ou não
registrados (ou capazes de registro), incluindo os pedidos e o direito de solicitar e ser
concedido, extensões ou renovações de, e direitos de reivindicar prioridade de tais
direitos e todos os direitos ou proteções equivalentes ou semelhantes que subsistem
agora e/ou subsistirão no futuro.

11.2. Caso você identifique a violação de Direitos de Propriedade Intelectual, poderá
enviar uma denúncia por meio de um de nossos Canais de Atendimento indicados na
Seção 21, para que a Guru Tech averigue a situação indicada e adote as medidas
necessárias para a apuração e resolução de eventual irregularidade.

 LINKS DE TERCEIROS
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12.1. A Plataforma poderá conter links para website(s) de terceiros e você está
ciente e concorda que a existência desses links não representa um endosso ou
patrocínio a tais terceiros e reconhece estar sujeito aos termos de uso e às políticas
de privacidade de tais terceiros, os quais deverão ser verificados por você.

12.2. Os links de terceiros são fornecidos somente para sua conveniência e
informação, sendo que a Guru Tech não mantém controle, não assume qualquer
responsabilidade e não fornece qualquer tipo de garantia sobre eles, tais como
exatidão, qualidade e atualidade. Portanto, você declara estar ciente de que a Guru
Tech não será responsável por conteúdo de terceiros ou sites acessados por meio de
links disponíveis na Plataforma.

 GARANTIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

13.1. NÓS NOS EMPENHAMOS PARA PRESTAR OS MELHORES SERVIÇOS
QUE PUDERMOS. NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI, A GURU TECH
NÃO FAZ QUALQUER DECLARAÇÃO SOBRE GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE
QUALIDADE SATISFATÓRIA, COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA
DETERMINADA FINALIDADE, OU NÃO INFRAÇÃO DE TERCEIROS.

13.2. A GURU TECH NÃO GARANTE QUE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS
ESTEJAM LIVRES DE MALWARE OU OUTROS COMPONENTES PREJUDICIAIS.
VOCÊ COMPREENDE E CONCORDA QUE A GURU TECH NÃO É
RESPONSÁVEL POR NENHUMA TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE VOCÊ E
TERCEIROS, REFERENTES A APLICATIVOS, PRODUTOS OU SERVIÇOS
DIVULGADOS EM OU POR MEIO DOS SERVIÇOS E/OU DA PLATAFORMA DA
GURU TECH.

13.3. AINDA, A GURU TECH NÃO FAZ DECLARAÇÕES NEM ASSEGURA,
ENDOSSA, GARANTE OU ASSUME RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER
APLICATIVOS DE TERCEIROS (OU PELO CONTEÚDO DESTES), PELO
CONTEÚDO DO USUÁRIO OU POR QUALQUER OUTRO CONTEÚDO, PRODUTO
OU SERVIÇO DIVULGADO OU OFERECIDO POR UM TERCEIRO NA
PLATAFORMA OU POR MEIO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA GURU TECH,
OU QUALQUER SITE COM HIPERLINKS, OU INTEGRADO EM QUALQUER
BANNER OU OUTRA PROPAGANDA.

 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
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14.1. Na medida máxima permitida pela lei, em nenhuma circunstância a Guru Tech,
seus responsáveis, acionistas, sócios, funcionários, agentes, diretores, conselheiros,
empregados, colaboradores, subsidiárias, afiliadas, sucessores, cessionários,
fornecedores ou licenciadores serão responsáveis por quaisquer danos indiretos
(incluindo, lucros cessantes), especiais, incidentais, punitivos, exemplares ou
consequentes decorrentes, em todos os casos, do uso ou da incapacidade de usar a
Plataforma e/ou os Serviços.

14.2. A Guru Tech não será responsável por (i) quaisquer indisponibilidades, erros
e/ou falhas da Plataforma e/ou dos Serviços, decorrentes do uso em desacordo com
estes Termos de Uso; (ii) eventuais erros e/ou inconsistências na transmissão de
dados da rede, bem como relacionados à qualidade ou à disponibilidade da conexão
de internet capazes de obstar o adequado recebimento de informações pela Guru
Tech ou por você; (iii) dados desatualizados, incompletos e/ou inverídicos
eventualmente apresentados por meio da Plataforma; (iv) qualquer desvalorização
que possa vir a ocorrer em qualquer transação/aplicação realizada por você, bem
como qualquer prejuízo que venha a suportar por essa razão; e/ou (v) quaisquer
danos e prejuízos, de qualquer natureza, decorrentes do conhecimento que terceiros
não autorizados possam ter a dados disponibilizados por meio da Plataforma.

 INDENIZAÇÃO

15.1. Você concorda em defender, indenizar e manter indene a Guru Tech e seus
responsáveis, acionistas, sócios, funcionários, agentes, diretores, conselheiros,
empregados, colaboradores, subsidiárias, afiliadas, sucessores, cessionários,
fornecedores ou licenciadores de e contra quaisquer encargos, ações ou demandas,
incluindo, exemplificativamente, honorários advocatícios razoáveis, resultantes: (i) da
eventual utilização indevida da Plataforma e/ou dos Serviços; (ii) da violação das
condições ora pactuadas; (iii) de qualquer atividade da qual você participe por meio
da Plataforma e/ou dos Serviços; e (iv) de sua violação de qualquer lei ou direitos de
terceiro.
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 DIREITOS DE TERCEIROS

16.1. Você confirma e concorda que os proprietários do conteúdo disponível na
Plataforma e determinados distribuidores (como os provedores de lojas de aplicativos,
“Provedores”) são beneficiários de todos os acordos firmados entre você e a Guru
Tech, e têm o direito de impor tais acordos diretamente contra você. Além do que está
previsto nesta seção, os acordos não se destinam a conceder direitos a ninguém,
exceto a você e à Guru Tech, e em nenhuma circunstância tais acordos deverão criar
quaisquer direitos que beneficiem terceiros. Além disso, os direitos de encerrar,
rescindir ou concordar com qualquer variação, renúncia ou liquidação dos acordos
não estão sujeitos ao consentimento de qualquer terceiro.

16.2. Estes Termos de Uso têm validade somente entre você e a Guru Tech, sem ter
quaisquer vínculos com os Provedores, que não são responsáveis pelos Serviços
prestados pela Guru Tech. Os Provedores não possuem qualquer obrigação de
prestar serviços de manutenção e de suporte com relação aos Serviços. Em caso de
falha dos Serviços em conformidade com qualquer garantia aplicável, então você
poderá informar os Provedores, que reembolsarão você por qualquer preço de
compra aplicável; e, na medida máxima permitida pela lei aplicável, os Provedores
não têm qualquer outra obrigação de garantia com relação aos Serviços. Os
Provedores não são responsáveis por abordar nenhuma reivindicação de sua parte
ou de qualquer terceiro com relação aos Serviços ou sua posse e/ou uso dos
Serviços, incluindo, entre outros: (i) qualquer reivindicação de que os Serviços falham
em conformidade com qualquer requisito legal ou regulatório aplicável e (ii)
reivindicações surgidas em virtude da proteção ao consumidor ou legislação
semelhante. Os Provedores não são responsáveis pela investigação, defesa,
liquidação e quitação de qualquer reivindicação de terceiros de que os Serviços e/ou
sua posse e o uso do Aplicativo infringem os direitos de propriedade intelectual
daquele terceiro. Você concorda em cumprir quaisquer termos de uso de terceiros
aplicáveis ao usar os Serviços.

 VIGÊNCIA E RESCISÃO

17.1. Estes Termos de Uso vigerão por prazo indeterminado, a partir do seu aceite,
podendo ser modificados ou rescindidos pela Guru Tech a qualquer tempo, sem
qualquer ônus, mediante simples comunicação por meio da própria Plataforma ou de
mensagem a você por meio do e-mail indicado no cadastro.

17.2. Você poderá, a qualquer momento, solicitar a exclusão de sua conta na
Plataforma, encerrando seu relacionamento com a Guru Tech, mediante solicitação
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realizada diretamente por meio da Plataforma ou de outros canais de comunicação
disponíveis. Neste caso, os seus Dados Pessoais serão tratados de acordo com o
disposto na Política de Privacidade.

17.3. Caso você requeira o cancelamento da sua conta, esta será, inicialmente,
suspensa por um período de 90 (noventa dias), sendo que será definitivamente
encerrada após decorrido este prazo, nos termos da regulamentação aplicável.

 MODIFICAÇÕES

18.1. A fim de conferir maior segurança, você reconhece e declara compreender que
os Serviços, a Plataforma e os Termos de Uso estão sujeitos a um processo contínuo
de aprimoramento, sendo que a versão atualizada dos Termos de Uso estará sempre
disponível na Plataforma da Guru Tech, sendo sua responsabilidade consultar os
Termos de Uso de tempos em tempos e verificar se está de acordo com tais
atualizações. Sempre que estes Termos de Uso tiverem alterações relevantes, elas
serão notificadas a você pela Guru Tech por meio da Plataforma ou de mensagem
enviada ao e-mail cadastrado na sua conta.

18.2. Será sempre indicada a data da última atualização realizada pela Guru Tech
aos presentes Termos de Uso.

18.3. Você reconhece e aceita que, assim que publicada a alteração destes Termos
de Uso na Plataforma, o uso da Plataforma passará a ser submetido aos Termos de
Uso atualizados.

 DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Caso qualquer disposição destes Termos de Uso venha a ser considerada
ilegal, nula ou inexequível por qualquer razão, as disposições restantes não serão
afetadas, permanecendo válidas e aplicáveis na máxima extensão possível.

19.2. Estes Termos de Uso e demais documentos aqui tratados constituem a
totalidade do acordo sobre as condições de uso da Plataforma e dos Serviços. Desta
forma, você declara ter ciência dos direitos e obrigações decorrentes dos presentes
Termos de Uso, tendo lido, compreendido e aceito todos os Termos de Uso e
condições aqui inseridos.

19.3. Todas as comunicações encaminhadas por você à Guru Tech serão
consideradas plenamente válidas quando realizadas por meio dos Canais de

https://guru.com.vc/politica-de-privacidade
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Atendimento indicados na Seção 21. Por outro lado, todas as comunicações enviadas
pela Guru Tech serão consideradas válidas quando realizadas por meio da
Plataforma ou de contato disponibilizado por você na Plataforma.

19.4. Especial atenção deve ser dada em qualquer hipótese de recebimento de
e-mails encaminhados pela Guru Tech, principalmente aos que se destinam a solicitar
dados ou o pagamento de contas. Você deverá analisar atentamente o emissor de
tais mensagens a fim de evitar condutas fraudulentas. Caso suspeite de qualquer
mensagem encaminhada, você deverá entrar em contato com a Guru Tech por meio
dos Canais de Atendimento indicados na Seção 21.

19.5. Qualquer falha da Guru Tech para impor ou exercer qualquer direito,
prerrogativa ou faculdade assegurados por estes Termos de Uso ou pela legislação,
incluindo direitos conexos, não constitui renúncia a esse direito, prerrogativa ou
faculdade.

19.6. Determinados Serviços ofertados por meio da Plataforma exigem a aceitação
de termos e contratos específicos. Na existência de conflito entre os presentes
Termos de Uso e os contratos específicos, prevalecerão as disposições contidas nos
últimos.

 LEI APLICÁVEL E FORO

20.1. Estes Termos de Uso são regidos pelas leis e normas vigentes na República
Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao
cumprimento ou a qualquer outro questionamento relacionado a estes Termos de
Uso, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Não
obstante, as reclamações apresentadas por usuários que se enquadrem no conceito
legal de consumidores poderão ser submetidas aos foros de seus respectivos
domicílios.

 CANAIS DE ATENDIMENTO

21.1. Para consultas, sugestões, reclamações, críticas e/ou elogios, fale com nossos
Canais de Atendimento: (i) pelo e-mail guru@guru.com.vc; e (ii) chat do WhatsApp
disponível para usuários na Plataforma. O atendimento a portadores de necessidades
especiais de fala e auditivas será realizado por meio de chat na Plataforma.

* * * * *


