
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. O presente termo de adesão (“TERMO DE ADESÃO”) estabelece as condições de uso dos 

serviços oferecidos através de acesso à plataforma digital www.beoninvest.com.br e seus 

subdomínios (“BE ON INVEST”), desenvolvido e gerenciado pela sociedade empresária BE ON 

INVEST TECNOLOGIA LTDA – ME (“BET1”). 

2. A plataforma BE ON INVEST será acessada e utilizada por pessoas físicas, aqui denominadas 

USUÁRIOS (“USUÁRIOS”), hospedada por serviços contratados em servidores de internet, 

aqui denominados SERVIDORES (“SERVIDORES”). 

3 Para que o USUÁRIO possa utilizar a plataforma BE ON INVEST, este deverá concordar e 

manifestar sua aceitação com as condições do presente TERMO DE ADESÃO, vinculando-se 

integralmente ao aqui estabelecido.  

4. O USUÁRIO concorda em usar a BE ON INVEST somente para os fins permitidos: (i) pelo 

presente TERMO DE ADESÃO; e (ii) pela legislação aplicável.  

5. O USUÁRIO concorda que será única e exclusivamente responsável pelo descumprimento das 

obrigações estabelecidas no presente TERMO DE ADESÃO e pelas consequências resultantes 

deste descumprimento. 

6. O USUÁRIO reconhece e concorda que a BET1 poderá, a qualquer tempo e sem aviso prévio, 

alterar as condições e o presente TERMO DE ADESÃO, comprometendo-se a manter sempre 

uma versão atualizada do documento na plataforma BE ON INVEST.  

6.1 Caso haja mudança no TERMO DE ADESÃO, a aceitação, pelo USUÁRIO, das 

novas condições de uso será requisito de acesso à BE ON INVEST. 

7. O USUÁRIO concorda que a BET1 poderá lhe enviar avisos de qualquer natureza por e-mail, 

carta ou publicações na BE ON INVEST. 

8. O USUÁRIO concorda que, se a BET1 se abster de exercer qualquer direito previsto em 

regulamentação aplicável ou no presente TERMO DE ADESÃO, tal circunstância não será 

considerada como renúncia formal aos direitos da BET1, cuja titularidade e disponibilidade serão 

mantidas para todos os efeitos. 

9. O USUÁRIO declara estar ciente de que as regras e regulamentos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão, estão sujeitos a mudanças, sem prévio aviso. 

10. A BET1 se reserva o direito de cooperar totalmente com as autoridades administrativas 

competentes e/ou com eventuais pedidos do Judiciário para que seja revelada a identidade de 

qualquer pessoa que publique e-mail, mensagem ou disponibilize qualquer material que possa 

violar o presente TERMO DE ADESÃO. 

10.1. O USUÁRIO isenta a BET1 das consequências resultantes da sua cooperação com 

as autoridades administrativas e/ou com o Judiciário, bem como das consequências 

resultantes de eventual investigação administrativa ou judicial. 



11. Eventuais controvérsias que porventura surgirem na interpretação ou execução deste 

TERMO DE ADESÃO serão resolvidas no foro da comarca de São Paulo (SP). 

 

SERVIÇOS 

1. Os serviços prestados pela BET1 consistem em: 

(i) marketplace de estratégias de investimentos automatizados, conhecidas como Expert 

Advisors, ou robôs investidores, aqui denominadas ROBÔS (“ROBÔS”). Ou seja, 

disponibilização de espaço na plataforma BE ON INVEST para exposição dos ROBÔS; 

(ii) software comparativo entre os ROBÔS;  

(iii) instalação de ROBÔS;  

(iv) fornecimento de cloud server; e  

(v) manutenção, suporte e painel de acompanhamento dos resultados. 

1.1 A BET1 não atua fazendo análise de mercado, recomendação de investimento ou 

desenvolvendo ROBÔS. 

1.1.1 O USUÁRIO reconhece que o serviço da BET1 não inclui nenhum tipo de 

consultoria sobre estratégias de investimento. 

1.2 Nenhum dos ROBÔS é desenvolvido pela BET1, mas, sim por programadores 

autônomos, aqui denominados DESENVOLVEDORES PARCEIROS 

("DESENVOLVEDORES PARCEIROS"). Dessa forma, a BET1 não possui nenhuma 

responsabilidade sobre os ROBÔS e eventuais falhas operacionais nestes, como também 

pelos resultados gerados pelos ROBÔS.  

1.2.1 Para a sua operação, os ROBÔS utilizam o sistema MetaTrader 5, aqui 

denominado MT5 ("MT5"). 

1.2.2 A BET1 não é responsável pelo sistema MT5, o qual é desenvolvido pela 

MetaQuotes Software Corp.  

1.3 O USUÁRIO é responsável pela instalação dos ROBÔS, que deve ocorrer por sua 

livre e espontânea vontade. 

1.4 O USUÁRIO reconhece e concorda que os ROBÔS, assim como a BE ON INVEST, 

não configuram um sistema de gestão independente de carteira de investimento, 

constituindo um mero programa de computador que executa operações financeiras de 

acordo com as regras pré- definidas, que são de pleno conhecimento do USUÁRIO. 

2. A disponibilização da plataforma BE ON INVEST ocorrerá através da parceria da BET1 com 

as CORRETORAS PARCEIRAS, indicadas no website (“CORRETORAS PARCEIRAS”). 

3. O acesso aos serviços prestados pela BET1 exige: (i) o cadastro prévio do USUÁRIO na BE 

ON INVEST; (ii) conta ativa e liberada do USUÁRIO em pelo menos uma das CORRETORAS 



PARCEIRAS; e (ii) ativação do sistema MT5. 

 3.1 A BET1 não tem qualquer responsabilidade quanto à abertura de conta nas 

CORRETORAS PARCEIRAS. 

3.1.1 Caso o USUÁRIO não possua conta aberta em nenhuma das 

CORRETORAS PARCEIRAS, a BET1 instruirá o USUÁRIO no processo de 

abertura de suas respectivas contas. 

3.1.2  O USUÁRIO é responsável por realizar e acompanhar o processo de 

abertura de sua conta nas CORRETORAS PARCEIRAS, devendo  informar à 

BET1 quando sua conta estiver aberta, ativa e liberada.  

4. O USUÁRIO concorda que a forma e natureza dos serviços fornecidos pela BET1 poderão 

mudar ocasionalmente sem necessidade de autorização prévia. Essas mudanças, quando puderem 

afetar a prestação dos Serviços, deverão ser informadas aos USUÁRIOS antes de sua 

implementação. 

5. Nas informações descritas na área do cliente da BE ON INVEST, não estão inclusas as taxas  

cobradas pelas CORRETORAS PARCEIRAS e tributos. Portanto, o resultado descrito como 

lucro trata-se de um valor estimado, aproximado do valor real, não se responsabilizando a BET1 

pela precisão do resultado apresentado na área do cliente da BE ON INVEST. 

5.1. O USUÁRIO é o único responsável por calcular o valor real a partir dos custos das 

CORRETORAS PARCEIRAS e tributos, isentando a BET1 de qualquer responsabilidade 

por tal cálculo. 

6. O simulador da BE ON INVEST reflete um cenário aproximado da realidade, de modo que a 

rentabilidade demonstrada no simulador em relação à execução de uma estratégia de 

investimento pelo(s) ROBÔ(S) não corresponde(m), necessariamente, à rentabilidade da 

estratégia se aplicada no mercado real. 

6.1. A BET1 exime-se de responsabilidade caso o USUÁRIO coloque o(s) seu(s) 

ROBÔ(S) para operar(em) no mercado financeiro real e os resultados destas operações 

financeiras sejam diferentes daqueles obtidos no simulador, especialmente quando houver 

prejuízo para o USUÁRIO. 

7. O USUÁRIO reconhece que o cálculo de indicadores de desempenho e de risco, tributos, 

custos e taxas operacionais, é realizado pela BE ON INVEST com base em: (i) dados de 

investimento recebidos das CORRETORAS PARCEIRAS, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; 

(ii) dados cadastrados pelo USUÁRIO; e (iii) informações importadas de terceiros que incluem 

cotações e proventos que afetam a custódia e preço médio da custódia do USUÁRIO. 

7.1. Tais informações e dados estão sujeitos a erros cuja responsabilidade não poderá ser 

atribuída à BET1 ou às CORRETORAS PARCEIRAS.  

7.2. O USUÁRIO se compromete a revisar todos os cálculos realizados pela BE ON 

INVEST antes de tomar qualquer decisão baseada nos valores calculados, incluindo, mas 



não se limitando a: (i)  utilizar os valores calculados como prova de eficiência de uma 

dada estratégia; (ii) optar por aplicar no mercado real um investimento simulado na BE 

ON INVEST; (iii) indicar um investimento próprio a terceiros; e (iv) efetuar pagamento 

ou decidir não pagar o imposto de renda sobre investimentos em renda variável.  

8. O USUÁRIO reconhece e concorda que não deve em nenhuma hipótese executar mais de uma 

instância do ROBÔ no mesmo ativo. 

 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. O USUÁRIO tem conhecimento e concorda que a BET1 poderá descontinuar ou interromper, 

de forma permanente ou temporária, o funcionamento da BE ON INVEST, por razões 

justificadas. 

2. A BET1 empregará todos os seus esforços, quando tecnicamente viável, para: (i) avisar os 

USUÁRIOS sobre qualquer interrupção da BE ON INVEST, informando a duração estimada da 

interrupção; e (ii) eliminar a interrupção no menor prazo possível após tomar ciência de sua 

ocorrência. 

 

LOGIN/CADASTRO/INFORMAÇÕES 

1. O USUÁRIO declara estar ciente de que só é permitida a criação e manutenção de um único 

usuário ativo junto à BE ON INVEST e que caso seja identificado mais de um cadastro 

pertencente ao mesmo USUÁRIO, todos os seus cadastros serão desativados sem necessidade de 

qualquer forma de aviso prévio, mesmo que tal desativação ocasione perdas ou inconsistências 

na operação dos robôs que serão paralisados e excluídos junto com os cadastros desativados.  

1.1. A BET1 informará os USUÁRIOS por e-mail caso desative os seus cadastros.  

2. O USUÁRIO concorda que as informações de registro que fornecer devem ser sempre exatas, 

corretas e atualizadas.  

3. O login do USUÁRIO na BE ON INVEST será seu e-mail cadastrado. Todas as informações 

do cadastro são de caráter estritamente confidencial e não serão reveladas a terceiros.  

3.1. É de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO zelar pelo sigilo e uso de seu login e 

senha.  

3.2. Caso tome conhecimento de qualquer utilização não autorizada da sua senha ou da 

sua conta, o USUÁRIO concorda em notificar imediatamente a BET1.  

3.3. A BET1 tem o direito de monitorar a segurança das senhas dos USUÁRIOS e, ao seu 

critério, poderá solicitar ao USUÁRIO que a modifique.  

4. A senha de acesso do USUÁRIO poderá ser armazenada no banco de dados da BET1, após ser 

aplicada à mesma a criptografia definida pela camada de segurança da BE ON INVEST. 



5. Quanto às informações contidas em seu cadastro e as informações sobre os investimentos do 

USUÁRIO, incluindo os dados de investimento recebidos das CORRETORAS PARCEIRAS, da 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e de outras fontes, o USUÁRIO reconhece e aceita que a BET1 

poderá utilizá-los para comunicação com o próprio USUÁRIO da BE ON INVEST, no formato 

de mensagens de e-mail ou outra forma de comunicação.  

6. A BET1 poderá utilizar os dados fornecidos pelo USUÁRIO, assim como seus dados de 

investimento, para fins estatísticos e em seus serviços, sendo que a divulgação dos dados será 

feita de forma agregada e impessoal, protegendo a individualidade e a confidencialidade acerca 

das operações do USUÁRIO.  

7. As informações necessárias para o correto funcionamento da BE ON INVEST são importadas 

do MT5, com acesso permitido pelas CORRETORAS PARCEIRAS e/ou através dos cadastros 

feitos pelo USUÁRIO. A veracidade das mesmas não é de responsabilidade da BET1.  

8. O USUÁRIO é exclusivamente responsável pelo conteúdo de seus envios à plataforma BE ON 

INVEST.  

9. O USUÁRIO não poderá publicar, enviar, apresentar ou relacionar a este website qualquer 

material que:  

- o USUÁRIO não tenha o direito de postar, incluindo material de propriedade de 

terceiros; 

- defenda atividade ilegal ou contenha a intenção de fazer algo ilegal;  

- não se relacione à BE ON INVEST;  

- possa ameaçar ou insultar outros, difamar, caluniar, invadir privacidade, ser obsceno, 

pornográfico, racista, assediar ou ofender;  

- explore ou prejudique crianças, expondo-as a conteúdo inapropriado; 

- viole a propriedade intelectual ou outro direito de pessoa ou entidade, incluindo 

violações a direitos autorais, marca registrada ou direitos de publicidade;  

- viole qualquer disposição legal; 

- manipule títulos ou identificadores para encobrir a origem do conteúdo;  

- promova qualquer empreendimento comercial (por exemplo: oferecer produtos ou 

serviços em promoção) ou que engaje de qualquer forma em uma atividade comercial 

(por exemplo: realizar sorteios ou concursos, expor banners patrocinadores e/ou solicitar 

bens e serviços), exceto se expressamente autorizado pela BE ON INVEST;  

- inclua programas com vírus, worms e/ou Cavalos de Tróia ou qualquer outro código, 

arquivo ou programa de computador destinado a interromper, corromper ou limitar a 

funcionalidade de qualquer software ou hardware de computador ou telecomunicações;  

- inclua arquivos em formato MP3;  



- desobedeça qualquer política ou regra estabelecida para o uso desse website ou qualquer 

rede conectada a ele; ou 

- contenha hiperlinks para websites que contenham conteúdo que se enquadre nas 

descrições acima.  

10. É proibido utilizar qualquer serviço ou ferramenta conectada à BE ON INVEST para 

comprometer a segurança da plataforma ou os recursos do sistema e respectivas contas.  

10.1. O uso ou distribuição de ferramentas destinadas a comprometer a segurança (por 

exemplo: programas para descobrir senha, ferramentas de crack ou de sondagem da rede) 

são estritamente proibidos.  

10.2. A BET1 se reserva o direito de investigar potenciais violações a esse TERMO DE 

ADESÃO. 

 

RESPONSABILIDADE E RISCOS 

1. O USUÁRIO concorda que o resultado dos investimentos realizados por meio da plataforma 

BE ON INVEST é de responsabilidade única e exclusiva do USUÁRIO.  

2. O USUÁRIO concorda e reconhece que não há qualquer garantia de que o(s) ROBÔ(S) 

contratado(s) irá(ão) necessariamente resultar em ganhos financeiros, ainda que estatisticamente 

tal estratégia apresente um histórico de lucro. 

3. O USUÁRIO jamais será prejudicado por quaisquer falhas do software. A integridade do 

sistema é de responsabilidade da BET1. 

4. Nenhum conselho ou informação, seja oral ou escrito, obtido pelo usuário por meio da BE ON 

INVEST criará qualquer garantia que não esteja expressamente declarada no TERMO DE 

ADESÃO. 

5. O USUÁRIO declara estar ciente de que a BE ON INVEST tem por finalidade conectar o 

interesse do USUÁRIO com a oferta dos robôs de DESENVOLVEDORES PARCEIROS, ou 

seja, a BET1 não poderá ser responsabilizada por decisões ou operações que venham a ser 

realizadas pelos ROBÔS. 

6. O USUÁRIO declara ter conhecimento: a) dos riscos operacionais de utilização da 

internet/sistema; b) de que negócios atrelados a valores mobiliários são investimentos de risco, 

razão pela qual não poderá esperar um resultado de ganho certo e predeterminado; c) dos riscos 

inerentes às operações no mercado de renda variável, como situações de mercado com pouca ou 

baixa liquidez dos títulos/valores mobiliários, oscilações nas cotações dos mesmos ou ainda 

quaisquer mudanças nas condições de mercado que inviabilizem operações e/ou acarretem 

perdas; d) de que operações no mercado financeiro podem acarretar falência ou insolvência civil, 

de modo que a BET1 e as CORRETORAS PARCEIRAS se eximem de responsabilidade em 

caso de prejuízos sofridos pelo USUÁRIO; e) de que o acesso à internet pode eventualmente ser 

instável, podendo retardar ou impedir o acompanhamento dos investimentos, dos dados do 



mercado e o envio de ordens; f) de que caso não seja possível rotear ou enviar ordens pela BE 

ON INVEST, usará algum outro serviço disponibilizado pelas CORRETORAS PARCEIRAS 

para efetivar tais ordens. 

7. Em nenhum caso a BET1 será responsabilizada por danos indiretos, lucros cessantes e 

reclamações de terceiros. 

8. É de responsabilidade do USUÁRIO conhecer plenamente o funcionamento do(s) ROBÔ(S) 

contratados, bem como os riscos envolvidos em sua utilização. 

9. O USUÁRIO é o único responsável pela definição do valor financeiro que será operado pelo 

sistema. 

10. O USUÁRIO reconhece e concorda que poderá sofrer Slippage em situações atípicas de 

mercado, e que as ordens poderão, nesse caso, serem executadas fora do preço estipulado. 

11. O MT5 não informa quando o ativo está em leilão, seja no início, durante, ou fim do pregão, 

não sendo a BET1 responsável por nenhum erro que ocorra durante, ou em função deste evento. 

12. O ROBÔ executará ordens de forma automática em sua conta, com base nas regras pré-

estabelecidas, que deverão ser de pleno conhecimento do USUÁRIO. 

13. O USUÁRIO reconhece e concorda que qualquer divulgação de resultados passados, de 

qualquer estratégia, não significa em nenhuma hipótese recomendação de investimento, e que 

resultados passados não representam garantia ou sugestão de resultados futuros. 

14. O USUÁRIO reconhece e concorda que o investimento em ações e/ou futuros é um 

investimento de risco, onde existe a possibili8dade da perda de todos os valores investidos. Na 

realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores 

investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. 

15. A empresa, suas filiais, afiliados, licenciantes, provedores de serviço, provedores de 

conteúdo, empregados, agentes, administradores e diretores não serão responsáveis por qualquer 

dano eventual, direto, indireto, punitivo, real, consequente, especial, exemplar ou de qualquer 

outro tipo, incluindo perda de receita ou renda, dor e sofrimento, estresse emocional ou similares 

mesmo que a BET1 tenha aconselhado sobre a possibilidade de tais danos. De nenhuma forma a 

responsabilidade coletiva da BET1 e PARTES ISENTAS em relação a terceiros (independente 

do tipo de ação, seja por contrato ou qualquer outro) excederá a quantia de R$100 ou o valor 

pago à empresa por tal conteúdo, produto ou serviço do qual a questão tenha sido levantada. 

16. A definição de margens e limites de operação é de responsabilidade exclusiva das 

CORRETORAS PARCEIRAS e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, não tendo a BET1 nenhuma 

participação ou responsabilidade nesse processo. 

17. O usuário não responsabilizará a BET1 ou as CORRETORAS PARCEIRAS por problemas 

ocasionados pelo pagamento indevido ou não pagamento de taxas e tributos, tais como: taxa de 

negociação, taxa de liquidação, taxa de registro, taxa de corretagem, ISS e imposto de renda. 

18. Cada Parte será exclusivamente responsável pelos danos e prejuízos causados por seus 



funcionários, sócios, prestadores de serviços, sub-contratados, representantes ou procuradores, ao 

patrimônio de terceiros, bem como em razão de acidentes que resultem em ferimentos, morte, 

incapacitação ou qualquer outro dano físico, decorrente ou não de negligência, imprudência ou 

imperícia na execução de qualquer dos objetos do presente Contrato. 

18.1. Nenhuma das Partes responderá perante a outra por quaisquer danos indiretos ou 

lucros cessantes (que inclui perdas decorrentes de investimentos) e a responsabilidade 

total pelos diretos que uma Parte cause à outra ficará limitada aos valores pagos pelo AAI 

entre a data de assinatura deste Contrato e a data do evento causador do dano, limitada a 

indenização ao valor correspondente ao pagamento da remuneração dos últimos doze 12 

meses anteriores à data do dano. A presente limitação não terá eficácia para danos 

resultantes de dolo ou culpa grave ou pela prática de atos contrários à norma de ordem 

pública. 

 

SERVIDORES 

1. O USUÁRIO concorda em não participar de qualquer atividade que interfira ou interrompa o 

funcionamento da BE ON INVEST e seus SERVIDORES. 

2. A BET1 escolherá os SERVIDORES de sua melhor conveniência, podendo os mesmos serem 

alterados a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio, mesmo que ocasione 

instabilidades ou inacessibilidade temporária à plataforma da BE ON INVEST. 

2.1. Em caso de inacessibilidade temporária à plataforma da BE ON INVEST, a BET1 

compromete-se a informar os USUÁRIOS sobre tal ocorrência, bem como o tempo 

estimado para retomada do serviço.  

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL E MARCA 

1. O USUÁRIO não adquire, pelo presente instrumento ou pela utilização do SOFTWARE, 

nenhum direito de propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos, incluindo patentes, 

desenhos, marcas, direitos autorais ou quaisquer direitos sobre informações confidenciais ou 

segredos de negócio, bem como todo o conteúdo disponibilizado no website, incluindo, mas não 

se limitando a textos, gráficos, imagens, logotipos, ícones, fotografias, conteúdo editorial, 

notificações, softwares e qualquer outro material, sobre ou relacionados ao SOFTWARE ou 

nenhuma parte dele.  

2. O USUÁRIO também não adquire nenhum direito sobre ou relacionado aos SOFTWARES ou 

qualquer componentes deles, além dos direitos expressamente licenciados ao USUÁRIO sob o 

presente TERMO DE SERVIÇO ou em qualquer outro contrato mutuamente acordado por 

escrito entre o USUÁRIO e a LICENCIANTE. Quaisquer direitos não expressamente 

concedidos sob o presente instrumento são reservados. Também será de propriedade exclusiva da 

LICENCIANTE ou está devidamente licenciado, todo o conteúdo disponibilizado no website, 



incluindo, mas não se limitando a, textos, gráficos, imagens, logos, ícones, fotografias, conteúdo 

editorial, notificações, softwares e qualquer outro material. 

3. O uso de nossos Serviços não lhe confere a propriedade sobre direitos de propriedade 

intelectual sobre os nossos Serviços ou sobre o conteúdo que você acessar. Você não pode usar 

conteúdos de nossos Serviços a menos que obtenha permissão do proprietário de tais conteúdos 

ou que o faça por algum meio permitido por lei. Estes termos não conferem a você o direito de 

usar quaisquer marcas ou logotipos utilizados em nossos Serviços. Não remova, oculte ou altere 

quaisquer avisos legais exibidos em ou junto a nossos Serviços. 

4. O USUÁRIO não poderá, nem poderá permitir a terceiros, reproduzir, duplicar, copiar, 

modificar, criar uma obra derivada de engenharia reversa, descompilar ou, de qualquer outro 

modo, tentar extrair o código-fonte, modificar, vender, comercializar ou revender a BE ON 

INVEST ou qualquer parte que a componha, para qualquer efeito, a menos que seja 

expressamente permitido ou previsto por lei, ou que o usuário tenha sido especificamente 

autorizado a fazê-lo pela BET1, por escrito. 

5. Qualquer conteúdo, sugestão, correção ou aprimoramento da BE ON INVEST, enviado pelo 

USUÁRIO, fica estabelecido meramente como colaboração, não cabível ao USUÁRIO qualquer 

direito remuneratório ou de autoria. 

 

CUSTOS E COBRANÇA 

1. O USUÁRIO deverá optar por um dos planos oferecidos pela BET1 para uso da BE ON 

INVEST. Cada plano possui diferentes valores e opções, conforme apresentado no website. 

2. Ao contratar os serviços da BET1 o USUÁRIO será cobrado por um montante mensal. O 

primeiro mês da mensalidade será cobrado pelo "Desenvolvimento e licenciamento de programas 

de computador customizáveis" e, os meses restantes, pelo "Suporte técnico, manutenção e outros 

serviços em tecnologia da informação". 

3. O USUÁRIO expressamente reconhece e concorda que, uma vez realizada a assinatura, o 

simples fato de não acessar o sistema posteriormente ou de seu(s) ROBÔ(S) não estar(em) em 

operação, não o isenta do pagamento referente ao plano contratado. 

4. A BET1 poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério e conveniência, oferecer e/ou 

deixar de oferecer planos com diferentes periodicidades de assinatura e formas de pagamento. 

5. No caso de inadimplência do pagamento, serão feitas tentativas de cobrança junto à operadora 

do cartão até o 5º dia posterior ao vencimento, situação em que, não havendo sucesso no 

recebimento, o USUÁRIO será notificado e terá seus serviços cancelados. 

6. A partir do pagamento do plano escolhido via cartão de crédito, o USUÁRIO expressamente 

reconhece e concorda que a renovação de sua assinatura será feita de maneira automática, sem 

necessidade, portanto, de anuência prévia. 

7. A aceitação deste TERMO DE ADESÃO pelo USUÁRIO considerar-se-á prorrogada caso o 



USUÁRIO opte por continuar utilizando a BE ON INVEST, de modo que as normas 

estabelecidas neste TERMO DE ADESÃO permanecerão aplicáveis e sua observância 

continuará obrigatória. 

8. É ressalvado à BET1 o direito de realizar ajustes e alterações nos preços e nos planos sem 

aviso prévio, mas o USUÁRIO poderá permanecer com o plano originalmente contratado, 

reajustado anualmente pela inflação (IGPM), caso assim o deseje.  

 

CANCELAMENTO 

1. O TERMO DE ADESÃO será aplicável até o encerramento das contas pelo USUÁRIO ou 

pela BET1, conforme estabelecido nas hipóteses a seguir descritas: 

a) O USUÁRIO poderá cancelar o seu cadastro a qualquer momento diretamente pelo website ou 

notificando a BET1 por escrito através do e-mail contato@beoninvest.com.br. Ao fazê-lo, seu 

acesso ao website será bloqueado e todos os benefícios decorrentes de sua assinatura serão 

suspensos.  

b) A BET1 pode, a qualquer momento, extinguir o contrato com o USUÁRIO, se:  

(b.1) o USUÁRIO tiver violado qualquer cláusula do TERMO DE ADESÃO;  

(b.2) o fornecimento do serviço da BE ON INVEST ao USUÁRIO tornar-se ilegal; 

(b.3) o DESENVOLVEDOR PARCEIRO e/ou a CORRETORA PARCEIRA com os 

quais a BET1 oferece ao USUÁRIO os seus serviços encerrarem a sua relação com a 

BET1; ou 

(b.4) o fornecimento da BE ON INVEST ao USUÁRIO pela BET1 já não for, na 

avaliação da BET1, comercialmente viável. 

2. Todos os direitos, obrigações e responsabilidades já assumidos até o momento do 

encerramento da conta e consequente extinção do contrato permanecerão em vigor. 

3. O USUÁRIO reconhece e aceita que, se a BET1 desativar a sua conta na BE ON INVEST, ele 

poderá ser impedido de acessá-la, bem como suas funcionalidades, além dos detalhes de sua 

conta ou quaisquer arquivos e/ou outros conteúdos que estejam na conta ou vinculados a ela. 

4. Ao solicitar o cancelamento de sua assinatura, independentemente do dia em que o fizer, o 

USUÁRIO expressamente reconhece e concorda que não receberá quaisquer quantias referentes 

a pagamentos já efetuados. O valor proporcional da mensalidade correspondente aos dias do 

período já adimplido posteriores ao cancelamento, caso haja, será computado em sua conta como 

crédito para ser utilizado em uma eventual assinatura futura. 

 

LINKS EXTERNOS 

1. A BE ON INVEST pode incluir hiperlinks de outros websites, conteúdo ou recursos da web 



(“LINKS EXTERNOS”). A BE ON INVEST não tem nenhum controle sobre tais websites, 

conteúdos e recursos oferecidos por terceiros, ainda que apresentados através de hiperlinks. 

2. O USUÁRIO reconhece e concorda que a BET1 não é responsável pela disponibilidade de 

qualquer um dos LINKS EXTERNOS. 

3. O USUÁRIO reconhece e concorda que a BET1 não é responsável pelo conteúdo de qualquer 

anúncio, produto ou material disponível ou originado nos LINKS EXTERNOS.  
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