TERMO DE ACEITE

O presente termo tem por finalidade estabelecer as condições gerais para pagamento
on-line, dos serviços ofertados pelo SESC Mato Grosso, por meio do portaldocliente.
CONFIDENCIALIDADE
É de responsabilidade do Sesc Mato Grosso a preservação da confidencialidade de
todos os dados e informações fornecidos pelo Cliente no processo de pagamento. A
segurança do site é auditada diariamente e garantida contra a ação de hackers, por
meio do selo "Site Blindado".
O Cliente, por sua vez, se compromete a não disponibilizar suas senhas de acesso ao
website do SESC a terceiros.
CENTRAL DE RELACIONAMENTO AO CLIENTE
O Cliente dispõe desse canal de atendimento para sanar dúvidas, solucionar eventuais
solicitações ou reclamações a respeito do seu pagamento ou de qualquer conteúdo
disponibilizado no website do SESC Mato Grosso.
A Central de Relacionamento ao Cliente poderá ser acionado por telefone, formulário
do Website ou envio de e-mail para CRC@SESCMT.COM.BR, todos disponibilizados em
nossa "Central de Atendimento".
O cliente autoriza o SESC a enviar informações do seu interesse, através do e-mail e/ou
telefone por ele cadastrado.
FORMAS DE PAGAMENTO ACEITAS:
Pagamentos com cartão de crédito - o pedido estará sujeito à aprovação da
administradora do cartão. As informações contidas no cadastro são passíveis de
confirmação, podendo ser solicitada pelo Sesc Mato Grosso.
O Cliente se responsabiliza pelas informações do cartão inseridas, vista que são de
natureza sigilosa e somente o titular detêm tal conhecimento.
Fica o CLIENTE ciente que no pagamento com cartão de crédito, somente haverá a
quitação do débito, após à aprovação da administradora do cartão.
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

Nenhuma das partes será responsável perante a outra por qualquer falha ou atraso no
cumprimento das obrigações constantes do presente contrato causados por casos
fortuitos ou força maior.
FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o foro de domicílio do CLIENTE para dirimir eventuais controvérsias a respeito
deste contrato.

