
CONTRATO ZAZ CARD	
                     DISPONIBILIZAÇÃO USO DE LICENÇA E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS.	
 	
DO OBJETO DO CONTRATO	
1ª) O presente instrumento tem como objeto a apresentação das cláusulas 
do USO DA LICENÇA  DO SISTEMA ZAZ CARD.	
2ª) De um lado e EMPRESA ZAZ COM O CNPJ: 10.330.951.0001-82 (Sistema 
Integrado Motivacional Ltda) detentora do produto ZAZ CARD de outro lado  o 
USUÁRIO aqui DENOMINADO AQUI COMO DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE.	
3ª) Esse contrato tem como objetivo expor as regras gerais do uso da licença 
Sistema ZaZ Card.	
		
SOBRE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO, MENSALIDE E 
PREMIAÇÕES:	
4ª) O VALOR ESTIPULADO HOJE PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE 
ADESÃO É DE:	
 R$ 500,00. (quinhetos reais) refente ao pagamento da taxa de liberação de 
licença de utilização.	
	
 Parágrafo Único: o pagamento da Taxa de Adesão dá direito ao usuário 
denominado aqui como Distribuidor ao uso do sistema ZaZ Card por 60 
(sessenta) dias ao fim desse prazo o mesmo se compromete ao pagamento 
mensal de uma taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) o não pagamento dessa 
Taxa de Utilização dá o direito a empresa a bloquear o cartão até que o seja 
pagamento seja regularizado.	
	
SOBRE O PRODUTO ZAZ CARD:	
5ª) O DISTRIBUIDOR irá adquirir uma Licença de Uso do Sistema ZAZ CARD 
com endereço digital que terá seu nome ou marca.	
 www.zazcard/nome ou marca	
 6ª) O mesmo possui:	
 a) Área Visual: Sistema de banner rotativo na página inicial (3 (três imagens).	
b) Espaço para colocar seu nome ou marca.	
c) Área de contato: E-mail, whtassap, Facebook, Instagram e área de localização 
para postagem de endereço.	
d) Galeria de fotos (total de 50 fotos) com espaço para descrição do produto ou 
serviço, galeria de vídeos (youtube ou vimeo), sistema de avaliação com sistema 
mediante aceitação do Distribuidor.	
e) sistema integrado para venda de produtos ou servição com sistema integrado 
de pagamento via PagSeguro, PayPal e Bitcoin e deixando claro que a parte de 
tributação de venda de produtos fica por conta do Distruibuidor isentando 
o ZAZde qualquer responsabilidade.	
	
 	
SOBRE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE: 	
7ª) O pagamento da mensalidade R$ 60,00 (sessenta reais) deve ser feito todo 
dia 1º (primeiro) ou dia 15 (quinze) de cada mês.	



 	
SOBRE O SUPORTE:	
8ª) Todo e qualquer tipo de suporte é realizado através do e-
mail: SUPORTE@ZAZCARD.COM  sendo que a empresa tem um prazo de 72 
horas para atender.	
 	
SOBRE O PRAZO:	
9ª) O prazo de validade desse contrato está determinado pelo tempo que o 
Distribuidor se manter pontual no pagamento da mensalidade hoje 
estipulada em R$ 60,00 (sessenta reais).	
10ª) Após a confirmação do Pagamento da Taxa de Adesão a empresa tem 
um prazo de até 48 horas para liberação de acesso ao Cartão de ZaZ Card 
e o Oficce do Distribuidor.	
11ª) O pagamento da Taxa de Adesão dá o direito ao Distribuidor a licença 
de uso do SISTEMA ZAZ CARD por um prazo de 60 (sessenta) dias.	
 	
SOBRE OBRIGAÇÕES DO DISTRIBUIDOR:	
12ª) O DISTRIBUIDOR se compromete a manter seus dados em dia com total 
veracidade e se responsabilizando inteiramente por toda e qualquer informação 
divulgada em seu endereço digital WWW.ZAZCARD.COM/DISTRIBUIDOR	
13ª) Manter-se em dia com a mensalidade.	
14ª) Informar todo e qualquer informação quando solicitado pela empresa sobre 
o sistema.	
 	
SOBRE OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:	
 15ª) Fornecer manual de como montar seu cartão digital.	
16ª) Se responsabiliza em manter o sistema ZaZ Card on line salvo se 
acontecer qualquer contratempo.	
17ª) Oferecer um Office com Área Restrita com login e senha de acesso no site 
: WWW.ZAZCARD.COM  ao Distribuidor onde ele possa montar e ou alterar toda 
e qualquer informação em seu Cartão Digital de maneira livre.	
18ª) Oferecer um office com Área Restrita onde possa ter controle 
comercial. Esse item é oferecido gratuitamente sem custo adicional.	
19ª) Suporte em relação ao sistema ZaZ Card tem 72 horas para resposta.	
20ª) O DISTRIBUIDOR é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo 
informativo EM SEU CARTÃO DIGITAL, sendo ele integralmente 
responsável pelos efeitos provenientes destas informações, respondendo 
civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda enganosa, atos 
obscenos e violação de direitos autorais.	
 	
SOBRE RESCISÃO:	
21ª) O presente contrato tem vigência por um prazo 60 (sessenta) dias e torna-
se indeterminado desde que o DISTRIBUIDOR pague e se mantenha em dia 
com a mensalidade sendo que a não pagamento da mensalidade por 90 
(noventa) dias dá o direito a EMPRESA a cancelar o presente contrato sem 
nenhum custo a mesma.	
 22ª) Se o DISTRIBUIDOR se mostrar inadimplente quanto às obrigações 
assumidas neste instrumento ou agir em desacordo com as normas da 
EMPRESA.	



23ª) O DISTRIBUIDOR terá o SISTEMA COMERCIAL bloqueado se agir em 
desacordo com as normas comercias mesmo assim poderá usar o 
SISTEMA ZAZ CARD desde que se mantenha em dia com a mensalidade e não 
o use para denegrir a imagem da EMPRESA.	
24ª) A vigência do presente contrato está estabelecida nas cláusulas contidas 
nesse instrumento, previamente acordada a se iniciar na Transferência de Taxa 
de Adesão.	
25ª) O NÃO PAGAMENTO DA MENSALIDADE POR 90 (noventa) DIAS DÁ O 
DIREITO DA EMPRESA BLOQUEAR O CARTÃO DIGITAL E TODO TIPO DE 
SISTEMA LIGADO AO MESMO ALÉM DO CANCELAMENTO DO 
PRESENTE CONTRATO SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL PARA A 
EMPRESA.	
 	
 SOBRE VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO:	
25ª) Pela liberação da licença de uso do Cartão Digital ZaZ Card o 
Distribuidor irá pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo uso livre por 60 
dias após esse prazo deverá ser pago mensalmente o valor de R$ 60,00.	
 	
PARÁGRAFOS IMPORTANTES:	
26ª) Em qualquer caso de rescisão contratual, não ocorrerá a devolução de 
qualquer valor por parte da EMPRESA ao DISTRIBUIDOR.	
 27ª) O não pagamento da mensalidade hoje estipulada em R$ 60,00 (sessenta 
reais) por um prazo de 90 (noventa) dias sujeitará o Integrante ao bloqueio do 
seu Cartão Digital até que o pagamento seja regularizado não havendo multas 
ou algo do tipo.	
28ª) Todo tipo de promoção ou premiação são oferecidos da EMPRESA de 
acordo com suas regras que são expostas em suas apresentações ou em 
seu site na área restrita ao DISTRIBUIDOR.	
 	
DISPOSIÇÕES GERAIS:	
29ª) Não estão inclusos os serviços inerentes à fotografia; imagens e produção 
de conteúdo para o Cartão Digital.	
30ª) TODO TIPO DE TRABALHO REALIZADO É AUTÔNOMO, O 
DISTRIBUIDOR NÃO É FUNCIONÁRIO OU REPRESENTANTE E NÃO PODE 
APRESENTAR COMO TAL.	
31ª) Como o próprio nome sugere, trabalho autônomo é aquele prestado 
por profissional independente no ajuste e na execução de seu trabalho, ou 
seja por conta própria tem o poder de organizar, controlar e disciplinar 
suas atividades, sem qualquer subordinação hierárquica cumprimento de 
jornada com horário de entrada ou saída.	
 
32ª) O DISTRIBUIDOR pode desempenhar trabalho igual ou similar para outras 
empresas idênticas ou do mesmo ramo.	
34ª) A EMPRESA não se responsabiliza por danos decorrentes do mau uso do 
sistema, alimentação errônea e/ou falta de conferência de dados gerados, bem 
como a inexistência de cópias de segurança dos dados atualizados.	
35ª) Estando de acordo com todas cláusulas acima citadas e sem ter 
nenhuma dúvida em relação ao produto ou ao sistema o DISTRIBUIDOR 
aceita o presente contrato.	



36ª) AO LER E ACEITAR ESSE CONTRATO O DISTRIBUIDOR ESTÁ DE 
ACORDO COM TODAS AS NORMAS AQUI EXPOSTAS ACEITANDO OS 
TERMOS E SE COMPROMETENDO AO PAGAMENTO DA TAXA DE 
LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE USO E AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE 
DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES.	
 	
DO FORO	
 	
37ª) As parte elegem o Foro desta Capital PORTO ALEGRE RS, BRASIL, para 
dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.	
	


