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Por este instrumento, a pessoa jurídica ou a pessoa física qualificada na respectiva Proposta de Credenciamento e Adesão 

de Estabelecimentos ao SISTEMA CONNECTY PAY (ou documento equivalente aceito pela TYCOON 

TECHNOLOGY S.A), ora designada ESTABELECIMENTO e a TYCOON, pessoa jurídica devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 26.615.279/0001-01, com endereço na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 431, Centro, Curitiba – 

Paraná, denominada individualmente como Parte ou coletivamente como Partes, têm entre si justo e acordado as 

condições atinentes à utilização do “Link de Pagamento” no termos abaixo. 

 

     OBJETO 

1. O Link de Pagamento se constitui como um serviço disponibilizado pela CONNECTY PAY/TYCOON que 

possibilita a captura de transações e gestão de pagamentos por meio de canal digital. 

2. A CONNECTY/TYCCON não assume qualquer responsabilidade, nem outorga qualquer garantia com relação 

aos bens e/ou serviços oferecidos via Link de Pagamento, nem tampouco é responsável pela entrega correta e 

tempestiva dos bens ou serviços que vierem a ser comercializados pelo ESTABELECIMENTO e adquiridos pelos 

clientes portadores do cartão. 

 

      ADESÃO/CONTRATAÇÃO 

3. A contratação do serviço de Link de Pagamento deverá ser requerida pelo ESTABELECIMENTO através de 

solicitação via telefone, e-mail ou através de canal digital disponibilizado pela CONNECTY/TYCOON, 

oportunidade na qual a CONNECTY/TYCOON fará uma análise prévia com base no perfil do solicitante. 

4. Ao aderir ou solicitar o serviço, o solicitante concorda automaticamente com todas as condições presentes neste 

contrato, bem como, naquilo que for compatível, com as condições estabelecidas no Contrato de 

Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema CONNECTY PAY disponível no 

https://www.connectypay.com.br/termosdeuso/.  

 

      OBRIGAÇÕES DO ESTABELECIMENTO 

5. O ESTABELECIMENTO é o único responsável pela guarda e utilização do login e senha cadastrados para o 

acesso ao portal de serviços, sendo vedada sua divulgação a terceiros e, desde já concorda que toda e qualquer 

operação realizada com seu login e senha cadastrados, será de responsabilidade exclusiva do 

ESTABELECIEMNTO. 
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      REMUNERAÇÃO 

6. Para cada transação concluída através do Link de Pagamento será cobrada uma taxa em percentual, havendo 

ainda a adição da TAXA DE DESCONTO, sendo ambas previamente acertada entre as partes. 

7. A CONNECTY/TYCOON poderá realizar a cobrança de custos adicionais por serviços agregados ao Link de 

Pagamento, os valores serão previamente acordados entre as partes. 

8. Todos os tributos, tais como, mas não se limitando a, impostos, taxas e contribuições, incidentes ou que venham 

a incidir sobre as operações decorrentes do Link de Pagamento, serão suportados pela parte definida como 

contribuinte nos termos da legislação aplicável, não lhe assistindo direito a qualquer reembolso pela outra parte, 

seja a que título for. 

 

CARACTERÍSTICAS DA TRANSAÇÃO 

9. As transações realizadas através da utilização do Link de Pagamento são, por sua natureza, do tipo 

TRANSAÇÃO SEM CARTÃO PRESENTE; não há digitação de senha do portador, cabendo total 

responsabilidade pela TRANSAÇÃO ao ESTABELECIMENTO. Sendo assim, caso o Portador do cartão não 

reconheça a cobrança, ele poderá contestá-la.  

10. Na hipótese de contestação da transação, a CONNECTY/TYCOON receberá a informação do emissor e 

solicitará ao ESTABELECIMENTO, por meio de e-mail a comprovação da venda, sendo aplicáveis, todas as 

disposições, acerca dessa modalidade e opções de cobranças dispostas do Contrato de Credenciamento. 

11. O ESTABELECIMENTO deve, sempre que lhe for solicitado, enviar à CONNECTY/TYCOON cópias legíveis 

e sem rasuras dos COMPROVANTES DE VENDA, assinados ou não pelo portador, bem como qualquer 

documentação ou informação adicional que comprove a transação, dentro do prazo de 05 (cinco) dias a contar 

da data de solicitação. Se o ESTABELECIMENTO não apresentar a cópias dos documentos mencionados no 

prazo fixado, estará sujeito ao não pagamento ou ao débito da respectiva transação. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

12. Essa contratação é realizada por prazo indeterminado, entrando em vigor na data do seu aceite eletrônico, 

podendo ser encerrada nos seguintes casos: (i) pela requisição expressa de uma das partes; (ii) pela quebra de 

quaisquer disposições dos termos e condições do presente instrumento, por qualquer das partes, de forma a 

impedir a continuidade da execução do objeto. 

13. A CONNECTY/TYCOON se reserva no direito de, a seu critério e a qualquer tempo, modificar as regras ou 

encerrar o Link de Pagamento, mediante comunicação ao ESTABELECIMENTO com 15 (quinze) dias de 

antecedência. 

14. As partes ratificam todos os termos e condições do Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos 

ao Sistema CONNECTY PAY que não sejam contrárias ao presente instrumento.  

 


