
 Promoção 'Encontre a Bola' 
Termos e Condições 

 
LEIA ESTES TERMOS E CONDIÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE PARTICIPAR.  AO PARTICIPAR DA 

PROMOÇÃO, SERÁ CONSIDERADO QUE VOCÊ ACEITOU ESTES TERMOS E CONDIÇÕES E CONCORDOU EM 

ESTAR VINCULADO AOS MESMOS.  DENTRE OUTRAS COISAS, ESTES TERMOS E CONDIÇÕES INCLUEM 

LIMITAÇÕES DE SEUS DIREITOS E RECURSOS. 

1. A Promoção (“Promoções”) and Promoções Termos e Condições. 
 
1.1 A Skrill e a NETELLER estão oferecendo aos seus titulares de Conta (“Titulares de Conta”) a 
oportunidade de participar em um sorteio de prêmios para ‘Encontrar a Bola’ e cumprir com 
requisitos transacionais, sujeitos aos seguintes termos e condições.  
 

1.2 A promoção é apenas por um período limitado. 
 

1.3 Os participantes devem fazer uma única transação com um de nossos comerciantes em nossa 
página de ofertas exclusivas  (Skrill/NETELLER) até às 23:59h GMT de 18 de dezembro de 2018. 
Qualquer valor.  

 

1.4 *Os prêmios incluem: 

Sujeito as Termos e Condições abaixo estamos sorteando os seguintes prêmios para optar por 

o local mais próximo da bola perdida.  
 

 1º Prêmio: 12 vencedores selecionados Skrill e 12 NETELLER em ordem, ganharão 
uma parte de €2.500, de um pool de prêmios compartilhados de  €5.000. 

 2x €1.000 (ex: O cliente mais próximo Skrill e NETELLER ganhará cada um 

1x €1.000) 
 2x €500 

 2x €500 

 10x €100 
 

2º Prize: O 7º cliente mais próximo ganhará da Skrill e NETELLER um par de ingressos 
para esporte: 

 1x ingressos para futebol ou 1x par de ingressos para críquete ou 1x par de 
ingressos para tênis 

 

3º Prêmio: O 8º cliente mais próximo da Skrill e NETELLER ganhará uma camisa 
esportiva de sua escolha no valor de até €150 ou o equivalente em dinheiro. 
 

* Ingressos e camisas sujeitos à disponibilidade. A Skrill e a NETELLER reservam-se o direito de 
fazerem alterações se e quando necessário. Todos os prêmios são finais, incluindo todas e 
quaisquer taxas e impostos, incluindo as estatutárias, que possam estar relacionadas. Os 
prêmios não são transferíveis para outros indivíduos ou entidades. 

 
 

https://showcase.skrill.com/gambling/all-gambling/
https://showcase.neteller.com/gambling/


2. O Período da Promoção 
 
Tanto para a Skrill quanto para a  NETELLER esta Promoção vai de 04 de dezembro de 2018 às 00:00h 

GMT até 18 dezembro de 2018 às 23:59 o “Período da Promoção”).  
 
 
3. Critérios de Elegibilidade 
 
 Para participar da Promoção, você precisa: 
a) Possuir uma Conta ativa e registrada na Skrill ou na NETELLER (conforme o caso) ou em 
ambas de acordo com os termos de uso relevantes: para Skrill e para NETELLER  (“Conta”); 
b) não usar a sua Conta para fins comerciais;  

c) não ser um funcionário ou um membro da família imediato da Skrill, NETELLER ou qualquer 
outra empresa do Paysafe Group. Para evitar dúvidas, um “membro da família imediato” significa 
qualquer indivíduo com qualquer um dos seguintes relacionamentos a respeito do funcionário: 
a/cônjuge e seus pais; b/filhos e filhas e cônjuges dos mesmos; c/pais e cônjuges dos mesmos; 

d/irmãos e irmãs e seus cônjuges; e/avós e netos e cônjuges dos mesmos; f/parceiro doméstico e seus 
pais, incluindo parceiros domésticos de qualquer indivíduo dos pontos 'a' até 'g' desta definição e 
g/qualquer indivíduo relacionado por sangue ou afinidade, cuja associação íntima com o funcionário 
é equivalente de um relacionamento familiar;  
d) não ser um provedor de serviços ou um membro familiar direto de um provedor de serviços 

para nenhuma das empresas do Paysafe Group;  
e) ter no mínimo 18 anos de idade;  
f) não residir ou estar localizado em algum país onde a Skrill e a NETELLER não oferecerem 
Contas; e 

g) a presente Promoção não se aplica a residentes de países onde esta Promoção possa ser 
considerada ilegal ou proibida 
  
O acima mencionado é referido coletivamente como os “Critérios de Elegibilidade”. Para os 

propósitos desta Promoção um participante é um usuário final que atende a todos os Critérios de 
Elegibilidade (“Participante”).  
 
O uso de scripts, macros ou quaisquer sistemas automatizados para se inscrever na Promoção é 
proibido e as inscrições feitas (ou que parecessem ter sido feitas) usando quaisquer desses sistemas 

poderão ser tratadas como inválidas. Qualquer inscrição ilegível, incompleta ou fraudulenta pode ser 
recusada. 
 
Os Participantes podem fazer no máximo 1 (uma) entrada na Promoção. Qualquer entrada além desta 

será desqualificada. Observe que você pode fazer 2 entradas somente se você possuir uma conta 
tanto das Carteiras Digitais da  Skrill como da NETELLER. 
 
4. Transações Elegíveis 
 

4.1 Transações Elegíveis são Transações feitas para um comerciante em nossa página de 
ofertas exclusivas Skrill ou NETELLER desua conta Skrill ou NETELLER. Transações são mutualmente 

exclusivas de qualquer carteira.  

https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/
https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use
https://showcase.skrill.com/gambling/all-gambling/
https://showcase.neteller.com/gambling/


 
4.2 As seguintes transações (sem limitação) podem não ser consideradas Transações Elegíveis:  
a) Depósitos a, e saques da Conta Skrill ou NETELLER;  

a) Transações entre Contas vinculadas com status VIP Skrill e NETELLER;   
b) Transferências de Conta Skrill para Conta NETELLER, ou vice versa, em caso de ser o titular 
Contas tanto de carteiras digitais Skrill e NETELLER;  
c) Pagamento de pessoa para pessoa através da sua conta Skrill ou NETELLER; 

d) Pagamento de pessoa para pessoaatravés da Skrill IT; 
e) Transações usando o serviço de “Transferência de dinheiro Skrill” conforme descrito nos 
Termos e Condições de Transferência de dinheiro Skrill. 
 
4.3 A Skrill e a NETELLER reservam-se o direito de desconsiderar quaisquer Transações Elegíveis 

para esta Promoção que, a seu critério exclusivo, mas razoável, considerem um abuso da Promoção 
incluindo, mas não limitado a, transações que não têm propósito comercial, múltiplas transações que 
são feitas para artificialmente aumentar o volume de Transações Elegíveis ou transações que não 
sejam para o benefício pessoal do Titular da Conta.   

 
5. Mecânica da Promoção 'Encontre a Bola' 
 
5.1 Adivinhe o local correto da bola e arraste a 'bola' sobre a imagem.  
5.2 Insira o endereço do seu e-mail (endereço associado com a sua conta Skrill ou NETELLER) na 

caixa abaixo para que possamos corresponder sua seleção à sua transação. 
5.3 Faça uma transação elegível com um comerciante em nossa página de ofertas exclusivas 
durante o Período da Promoção correspondente a qualquer quantia. Garanta sua elegibilidade na 
competição 'Encontre a Bola'. Seleções em ordem dos locais mais próximos do local da bola perdida 

ganharão os prêmios mencionados (Seção 1.4.)   
5.4 Os clientes ganhadores serão selecionados em 31 de dezembro de 2018. Os vencedores mais 
próximos da bola perdida serão determinados pelas coordenadas da imagem. Se mais de um 
participante selecionar as mesmas coordenadas, os ganhadores serão determinados pelos que 

fizeram a seleção primeiro.  
5.5 Titulares de Conta ganhadores serão notificados até 14 de janeiro de 2019. Prêmios em 
dinheiro serão depositados em conta até às 23:59h GMT de 31 de janeiro de 2019. Ingressos para 
esportes e prêmios em camisetas serão entregues através de um cronograma considerado pela Skrill 
e a NETELLER, ao mesmo tempo em que contatamos os participantes.   

 
6. Privacidade e Propriedade Intelectual 
 

6.1 O processamento de seus dados pessoais é regido pela Política de Privacidade da Skrill, que 

pode ser encontrada no site da Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/) e da Política 
de Privacidade da NETELLER, que pode ser encontrada no site da NETELLER 

(https://www.neteller.com/pt/policies/privacy), respectivamente. Se você for ganhador de algum 
prêmio, pode solicitar mais informações para verificar a conformidade com esses Termos e 
Condições. 
6.2 Para fins da Promoção, os Participantes concedem à Skrill, NETELLER e suas afiliadas uma 

licença não exclusiva, global, isenta de royalties, intransferível e irrevogável para copiar, usar e exibir 

https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/skrill-send-direct-terms-and-conditions/
https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/
https://www.neteller.com/en/policies/privacy


qualquer logotipo, marca comercial, nome comercial ou outra propriedade intelectual (quando 
aplicável), que possa ser publicada em vários canais de marketing do Grupo Paysafe, incluindo, entre 
outros, nossos sites, e-mails e páginas de mídia social.  

 

7. Confidencialidade 
 
7.1 Informações confidenciais significa qualquer informação que seja marcada como 

“Confidencial” ou que espera-se que seja confidencial tendo em conta o contexto de revelação ou a 
natureza da informação; incluindo, sem prejuízo à generalidade do que procede, planos de negócios, 
dados, estratégias, métodos, listas de clientes e consumidores, especificações técnicas, dados 
transacionais,e dados de cliente devem ser considerados confidenciais. 

7.2 Durante o Período da Promoção e depois dele, a Skrill ou a NETELLER usará e reproduzirá as 

Informações Confidenciais dos Participantes somente para os fins desta Promoção e apenas na 
medida necessária para tal fim e restringirá a divulgação das Informações Confidenciais a seus 
funcionários, consultores, assessores ou contratantes independentes com a necessidade de saber. 

7.3 Não obstante o disposto acima, não será uma violação destes Termos de Promoção da Skrill ou 

da NETELLER, divulgar Informações Confidenciais, se exigido por lei ou em uma investigação ou 
processo judicial ou governamental. 
 
7.4 As obrigações de confidencialidade nesta Cláusula 7 não se aplicarão a informações que (i) sejam 

ou se tornem de conhecimento público por meio de ações ou falhas que não são responsabilidades da 
Skrill ou da NETELLER; (ii) sejam conhecidas pela Skrill ou a NETELLER sem restrições, antes do 
recebimento do Participante em relação a esta Promoção, de suas próprias fontes independentes 
conforme evidenciado pelos registros escritos da Skrill ou da NETELLER, e que não tenham sido 

adquiridas, direta ou indiretamente, do Participante; (iii) que a Skrill ou NETELLER receba de terceiros 
razoavelmente conhecidos pela Skrill ou a NETELLER, que têm o direito legal de transmitir tais 
informações, e sem quaisquer obrigações de manter essas informações confidenciais; ou (iv) 
informações desenvolvidas independentemente por funcionários ou agentes da Skrill ou da 
NETELLER, desde que a Skrill ou a NETELLER possam demonstrar que esses mesmos funcionários ou 

agentes não tiveram acesso às Informações Confidenciais recebidas abaixo.. 
 
8 Recurso Legal  

8.1 Esta Promoção é trazida a você em conjunto pela Skrill Limited, uma empresa devidamente 

registrada sob as leis da Inglaterra e País de Gales sob o número de empresa 4260907, com sede em 
25 Canada Square, Londres E14 5LQ (“Skrill”) e Paysafe Financial Services Ltd., uma empresa 

devidamente registrada sob as leis da Inglaterra e País de Gales com o número de empresa 4478861, 
cuja sede social é na Compass House, em Chivers Way, Cambridge, CB24 9AD, Reino Unido  
(“NETELLER”), ambas entidades juntas refetidas como “nós” ou “nos” ou “nosso”; periodicamente, 
ao longo destes Termos e Condições. A Skrill será responsável pela organização da Promoção em 

relação aos Titulares de Contas Skrill e a NETELLER será responsável pela Promoção em relação aos 
Titulares de Contas NETELLER. A Skrill e a NETELLER estão autorizadas pela Financial Conduct 
Authority (FCA) sob o estatuto de Dinheiro Eletrônico de 2011 para a emissão de dinheiro eletrônico. 
 

 



8.2 Ao entrar nesta Promoção, você concorda com os Termos e Condições desta Promoção.  

8.3 A presente Promoção não se aplica a residentes de países onde a mesma possa ser 

considerada ilegal ou proibida 

8.4 Skrill e NETELLER reservam-se o direito de encerrar esta Promoção a qualquer momento 
conforme seus critérios ou para fazer mudanças nesta Promoção a qualquermomento  à sua  
discrição enviando um aviso por escrito ao endereço de e-mail registrado em sua Conta ou fazendo 
uma emenda nestes Termos e Condições. Skrill e NETELLER  reservam-se o direito de modificar, 

cancelar, encerrar ou suspender a Promoção, no todo ou em parte, a seu exclusivo critério, se 
acreditar que a Promoção não pode ser realizada conforme especificado nestes Termos e Condições 
da Promoção ou no evento de um vírus, um bug de computador ou intervenção humana não 
autorizada ou qualquer outra causa que esteja além do controle razoável da Skrill ou da NETELLER 
que possa corromper ou afetar a administração, a segurança, a imparcialidade ou o curso normal da 

Promoção. 

8.5 A Skrill ou a NETELLER reservam-se o direito de remover qualquer Participante desta 
Promoção quando a Skrill ou a NETELLER tiverem motivos para acreditar que um Participante tenha 
violado ou tentado violar estes Termos e Condições da Promoção ou os Termos de Uso da Skrill ou da 

NETELLER (conforme aplicável) ou tentado contornar ou procedimentos operacionais.  

8.6 Todas as decisões da Skrill e da NETELLER são finais e obrigatórias e nenhuma outra 
correspondência será inserida. 

8.7 A Skrill e a NETELLER não se responsabilizam por: (1) quaisquer informações incorretas ou 
imprecisas, sejam causadas por um Participante, erros de impressão ou por algum equipamento ou 

programação associada com ou utilizada nestas Promoções; (2) falhas técnicas de qualquer tipo, 
incluindo mas não limitadas a mal funcionamentos, interrupções ou desconexões em linhas 
telefônicas, em hardware ou software de rede;  (3) intervenção humana não autorizada em alguma 
parte do processo de entrada desta Promoção;  (4) erro humano ou técnico que possa ocorrer na 

administração desta Promoção ou no processamento de entradas; ou (5) qualquer dano ou prejuízo a 
pessoas ou propriedades que possa ser causado, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, pela 
participação na Promoção ou recebimento ou uso ou mal uso de algum prêmio.  

8.8 Todas as questões e problemas concernentes à construção, validade, interpretação e e 
aplicabilidade dos presentes Termos e Condições de Promoção, ou os direitos e obrigações do 

participante e a Skrill ou a NETELLER, conforme aplicável, em relação a esta Promoção devem ser 
regidos e interpretados de acordo com as leis da Inglaterra, sem dar efeito a qualquer escolha de lei 
ou conflito de leis (seja da Inglaterra ou de qualquer outra jurisdição), o que causaria a aplicação das 
leis de qualquer jurisdição que não seja da Inglaterra.  

8.9 Se houver alguma discrepância entre alguma versão traduzida e a versão (original) em inglês 
dos Termos e Condições desta Promoção, a versão em inglês prevalecerá. 

8.10 Na medida do permitido por lei, a Skrill, a NETELLER, seus agentes ou distribuidores não serão 
em circunstância alguma responsáveis por recompensar um Participante ou futuro Participante, ou 
aceitar alguma responsabilidade (seja direta, indireta,  especial, incidental, exemplar, punitiva ou 

consequencial) por ou em conexão com a participação (ou tentativa de participação) na Promoção se 
tal responsabilidade resultar de qualquer reivindicação baseada em contrato, garantia, 
responsabilidade civil (incluindo negligência), responsabilidade estrita ou não. Os direitos 
estatutários de um participante não são afetados. No entanto, nada nestes Termos de Promoção 



exclui ou limita, sob qualquer forma, qualquer responsabilidade por morte ou danos pessoais 
causados por negligência da Skrill ou da NETELLER, por fraude ou por qualquer outro assunto em que 
a responsabilidade não possa ser excluída ou limitada por lei. 

8.11 A Skrill ou a NETELLER não serão responsáveis por atraso na realização, ou falha em realizar, 
quaisquer de suas obrigações sob os Termos e Condiçõesse esse atraso ou falha resultar de 
eventos,circunstâncias ou causas além de seu controle razoável, terremoto, condições climáticas 
adversas, incêndio, inundação, mas não limitado a greves, guerra (declarada ou não declarada), 

embargo, bloqueio, proibição legal, ação governamental, motim, insurreição, dano, destruição, voo 
ou outros atrasos ou cancelamentos de meios de transporte  

 
9. Fale conosco  
 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Promoção ou sobre nossos serviços em geral, você pode nos 
contatar a qualquer hora enviando uma mensagem para o Atendimento ao Cliente através do recurso 
"Suporte por E-mail" em nosso site ou telefonando para +44 203 308 2520. 
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