Ao se cadastrar, você está de acordo com nossos termos de uso.
Sobre os termos:
Os termos estão vigentes para usuários da plataforma CrowdBit, e são válidos por todo
período de uso até que alterado.
Para que se altere os termos, deverá ser feito um comunicado com no mínimo 30 dias de
antecedência, com os novos termos, o usuário que não concordar com os novos termos
expostos, poderá solicitar o encerramento da campanha e retirada de fundos, antes que os
termos entrem em vigor.
DAS TAXAS:
Registro: Gratuito
Doação : 1% referente ao gateway de pagamentos, sendo 0.5% de recebimento e 0.5% de
reenvio para Hot/Cold wallet em qualquer moeda.
Campanha Sociais : 3% do valor arrecadado, debitado no encerramento da campanha.
Campanhas pessoais : 4 % do valor arrecadado, debitado no encerramento da campanha.
Campanhas “Jurídicas”(Produtos, startups…): 5% do valor arrecadado, debitado no
encerramento da campanha.
Saques: 1% referente ao gateway + taxas de rede referente a moeda.
Manutenção: 2% ao mês do valor 15 dias após vencimento da campanha em caso de não
saque.
*Manutenção conta-se depois de 15 vencido o prazo da campanha encerrada e não sacado
os valores. isso se deve ao fato de campanhas “esquecidas” ou “abandonadas”, e assim
possa encerrar a campanha.

DO USO:
A plataforma CrowdBit apenas disponibiliza meios para campanhas e arrecadações, não
sendo responsável pelo teor contido na mesma, nem sendo responsável pela veracidade de
cada campanha, ficando a responsabilidade do usuário que construir dentro da plataforma.
O usuário é responsável pela construção de sua campanha, como vinculado a sua conta.
O usuário é o único beneficiário ao saque de sua campanha, tendo de inserir um endereço
da moeda selecionada, no fim da mesma, para retirada dos fundos.

A CrowdBit não se responsabiliza pela entrega das recompensas prometidas em nenhuma
campanha, sendo esta de responsabilidade do usuário.
A CrowdBit se compromete a comunicar com doadores cadastrados através do email
fornecido em caso de “meta de recompensa”, gerando uma chave de retirada, email de
contato do representante da campanha, e a lista de recompensados ao criador da
campanha. O não recebimento de recompensas pelos doadores deve ser denunciado ao
administrativo da plataforma CrowdBit, para que seja aberta uma Auditoria, e reconhecido o
não cumprimeto, enviado aos doadores lesados, dados presentes na conta do criador para
que se possa recorrer externamente e a conta do criador seja invalidada e bloqueada em
nosso sistema. Esse recurso deve ser utilizado em até 30 dias após o encerramento da
campanha e o alerta de recompensa via email. Após este período recursos não tem mais
validade. Caso o Doador utilize de fraude para prejudicar o criador de campanha, este terá
seu acesso bloqueado ao sistema.
O Criador de campanha deve preencher corretamente de acordo com a campanha
solicitada os dados, visando não utilizar tipos diferentes de campanhas para se favorecer de
descontos em taxas, caso seja feito, receberá um alerta, e em não edição e cumprimento
em 3 dias, a conta é bloqueada. Caso tenha valores arrecadados em campanhas não de
acordo e/ou fraudulentas, esse valores são auditados e distribuídos em campanhas sociais ,
escolhidas aleatoriamente, debitada uma taxa de administração de 2% tendo seus doadores
alertados no ato.
DAS CAMPANHAS:
Fica proibidas campanhas que incitem ódio, violência, depredação de bens, risco a
saúde/vida, fraudes e qualquer conteúdo que discorde com a Lei vigente do país de origem
da campanha criada.
Fica proibido o uso de imagens sensíveis, violentas, perturbadoras tais como feridas,
amputações, sofrimento, armas e ameaça, drogas ilícitas no País vigente a campanha, teor
sexual e qualquer imagem que podem ofender e/ou gerar desconforto ao público em geral.
Isso também se vincula a fotos pessoais que não seja do criador da campanha, pessoas
públicas sem o expresso consentimento, situações constrangedoras ou que possam
constranger terceiros.
Fica proibida a criação de campanhas falsas, com valores fora da realidade do motivo
(Exemplo: campanha médica no valor de 1 bitcoin, no qual a média deste destino seja 0.1),
Campanhas fraudulentas ou que visam zombar/prejudicar pessoas/doadores/outros, serão
excluídas da mesma forma que campanhas fraudulentas citadas anteriormente, e o
criador(a) terá sua conta removida, os valores, destinados a campanhas sociais.
Toda campanha é legítima desde que de acordo com os doadores, se enquadrando
corretamente nas categorias e tipos, a definição da campanha é de responsabilidade do
criador da mesma.
A CrowdBit não garante que existirá doador para qualquer campanha, ficando de
responsabilidade do usuário criador da mesma, divulgar e expor sua campanha. Garantimos
apenas que os valores arrecadados serão destinados ao endereço solicitado ao usuário
dono da conta, no final da campanha.

A plataforma CrowdBit viabiliza um sistema próprio de propaganda e exibição de
campanhas na página inicial, que pode ser “comprada por pacotes” para a sessão
“PROMOVIDAS”, onde as campanhas promovidas, aleatoriamente serão exibidas na página
principal, propagandas, vídeos e qualquer outra distribuição. Além desta a CrowdBit possui
uma sessão aberta para buscas de campanhas e exibições de todas as campanhas do
sistema em aleatório na página principal, e ordenada por busca dentro do sistema

DO USO DAS INFORMAÇÕES:
A CrowdBit pode usar as informações de campanhas para propaganda, eventos,
demonstração, publicações e campanhas posteriores sem aviso prévio. A CrowdBit fica
proibida de vender, ceder, expor ou divulgar informações de conta de usuários, salvo
ordens judiciais encaminhadas diretamente. As informações de campanhas após finalizar
tem um armazenamento temporário de 30 a 60 dias, podendo ser salvo para propaganda e
divulgação da plataforma. Informações de usuário ficam salvas de 30 a 60 dias após
encerramento de conta, por segurança da plataforma e ações judiciais, após é removida do
banco de dados, caso deseje utilizar novamente a plataforma, deve se fazer um novo
cadastro.
AUDITORIAS E TRANSPARÊNCIA:
Qualquer usuário, visitante, doador, pode sempre que desejar, acessar a página de
relatórios e doações, onde ficam públicas todas as doações, anônimas ou não, no sistema.
A página revela média de valores, carteiras e campanhas destinos, HotWallet e ColdWallet
tanto quanto valores internos guardados em Gateway que nos gera os endereços.
Todo doador recebe em seu email cadastrado (Usuários anônimos devem inserir um email
para gerar endereço, porém, sua doação é anônima no sistema, este email serve apenas
para contato de confirmar sua doação), o TXID de transação enviada e detalhada dos
valores doados.
A carteira de envio dos valores arrecadados da campanha é alertada aos doadores da
mesma, por email no fim da campanha e pedido de saque do criador da mesma, tanto
quanto as informações da campanha e do seu encerramento.
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TERMOS VERSÃO 0.3, PLATAFORMA VERSÃO 0.3
DATA 11/05/2018

Nosso sistema está hospedado em servidores em Estônia e sujeita pelas suas leis.

