
 

 

Termos de Serviço 

CONDIÇÕES GENERAIS  

 

1. DominioRapido e suas subsidiárias (DominioRapido Inc., Domain Under 
Protection, Serviços de Internet Ltda. quaisquer outros relacionadas), que a partir 
de agora será referido simplesmente como “DominioRapido,” qualidade de 
intermediário com os fornecedores correspondentes- oferece os serviços de 
registo, renovação, administração e outros serviços relacionados com nomes de 
domínios para seus clientes na Latinoamérica e no caribe, Estados Unidos, 
Europa, Ásia, genérica e geral, onde cada NIC ou registre-se que permitir.  

 

2. DominioRapido pode receber solicitações de serviços através de vários meios 
que sejam considerados válidos dependendo do tipo de cliente: 
   • Via API 
   • Via formulário eletrônico através do nosso site www.dominiorapido.com.br 
   • Via correio eletrônico (se assim DominioRapido aprovar previamente)  
   • um outro sistema que DominioRapido considerar válido 
Para que o aplicativo de serviço seja processado é requisito indispensável que a 
solicitude seja feita através de qualquer um destes meios, não é aceites 
solicitações por via telefone u outros meios de comunicação.  

 

3. Cada pedido deve indicar claramente o ou os serviços solicitados, os dados do 
remetente e todos os dados necessários que permitem que o serviço seja feito de 
forma correta. DominioRapido não podera executar o serviço solicitado se é 
omitidos dados essenciais que permitam levar a bom termo o serviço. A entrega 
correta das informações necessárias para realizar o serviço é de responsabilidade 
exclusiva do cliente. DominioRapido notificara aos clientes sobre os países ou as 
extensões que necessite informações adicionais, documentos, requisitos 
especiais, etc.  

 



4. Se então DominioRapido considera-se, pode conceder alguns dias de crédito, o 
que dependerá de um estudo prévio de cada cliente, em cujo caso o pagamento 
dos serviços de domínios deve ser executado a mais tarda 15 dias após a 
emissão da fatura. Não será emitida faturas para os serviços que por uma razão 
ou outra, não têm sido capazes de realizar.  

 

5. Se existem serviços que por qualquer motivo não podem executar, é informado 
ao cliente o caso oportuno.  

 

6. Os domínios solicitados pelos clientes, tanto para eles o para terceiros, como os 
contidos associados, as páginas web criada ou vinculada a contagem de tais 
domínios são da exclusiva responsabilidade do requerente (cliente). .  

 

7. Se, a consequência do registro de domínios solicitados pelos clientes, 
DominioRapido é objeto de qualquer demanda, u julgamento, crítica o outra 
situação semelhante, informará imediatamente ao cliente, o qual deve encarregar-
se da situação através de seus advogados, isentando de qualquer 
responsabilidade a DominioRapido. Se o cliente em um tempo prudencial não 
adota medidas concretas para resolver o problema, DominioRapido se reservar o 
direito de redirecionar o domínio para uma página de parking e, eventualmente, 
solicitar a remoção do domínio antes do NIC correspondente, além de usar seus 
próprios advogados e / ou representantes para responder à demanda, julgamento, 
crítica u outra situação semelhante, posteriormente enviando as cobranças para o 
cliente.  

 

8. O cliente aceita que cada NIC local tem suas próprias regras que difere de um 
país para outro e que DominioRapido deve respeitar os padrões estabelecidos em 
cada NIC tanto os requisitos e o prazo para completar o serviço solicitado.  

 

9. DominioRapido reserva-se o direito de atualizar os preços dos seus serviços, 
que serão visíveis através do web site www.dominiorapido.com.br.  

 

 



10.  DominioRapido, sob este contrato, certifica e declara que o requerente desses 
domínios é o possuidor, o titular e portanto proprietário exclusivo de todos os 
direitos sobre este. DominioRapido compromete-se a realizar qualquer 
transferência de domínio ou domínios solicitado pelo mandatario o representante 
autorizado..  

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Este documento estabelece as condições sob as quais se oferecen os serviços da 
Empresa de Registro e Administração de Dominios DominioRapido e influi 
qualquer tipo de serviço que é dado tanto através do seu site web, como por vía 
de e-mail, em termos gerais, por qualquer meio anteriormente estabelecidos para 
oferecer serviços relacionados com a categoria de nomes de domínios na Internet.  

 

Sempre que um usuário solicita algum tipo de serviço ou qualquer informações a 
DominioRapido por qualquer meio, presume-se que leu e aceitou todos os 
cláusulas do presente Contrato Serviço, se você não está de acordo com qualquer 
uma das cláusulas não devem solicitar os serviços.  

 

As cláusulas deste documento têm precedência sobre quaisquer outras 
informações ou instruções sobre algum caso particular é enviado para o cliente ou 
recebidas a partir dele.  

 

O cliente concorda que pela mera solicitação a DominioRapido que conhece e dá 
a sua aprovação a todas as cláusulas deste contrato.  

 

O cliente aceita que só pelo fato da solicitação de um serviço com DominioRapido 
esta garantido que esta agindo de boa fé e entregando informações verdadeiras e 
corretas.  

 

DominioRapido a seu único critério e vontade unilateralmente pode congelar o 
domínio da rede, nos casos que um tribunal judicial ou administrativo exija, em 



caso de demanda com qualquer organização, nos casos de uma reclamação ou 
contingência assim consideradas necessária, de não dar resposta a requerimentos 
legais ou administrativas feitas por autoridades oficiais ou um similar dentro de 12 
horas. DominioRapido terá a seu único critério para a avaliação do mérito da 
conformidade ou inconformidade das exigencias pedidas ao cliente, sem direito de 
reclamar ou compensação de qualquer tipo, de modo de tratar de cumprir 
fielmente requisitos e/ou normas de cada país no qual se registre.  

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA RESELLERS API 

 

Aqueles clientes que implementam a API de DominioRapido podem registrar 
domínios através deste sistema, através do nosso site ou através de correio 
electrónico se assim aprovar DominioRapido. Para utilizar nossa API, os clientes 
terão que manter um saldo positivo na conta pré-paga, criada por eles e que pode, 
periodicamente, para verificar o saldo restante. DominioRapido pode fazer avisos 
prévio informando quando vai esgotar-se o equilíbrio, para que o cliente possa 
fazer um novo pré-pago. Se a conta não contiver fundos suficientes, nenhum 
serviço poderá ser processado por meio da API, dado que ela funciona 
automaticamente, deduzindo a quota do cliente.  

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO BRASIL 

 

Aqueles clientes que desejam registrar domínios no Brasil, como titular ou como 
intermediário de terceiros, como um revendedor ou similar, deve considerar os 
regulamentos específicos para este país antes de aplicar para um domínio em 
qualquer extensão. BR.  

 

É expressa constância de que DominioRapido atua apenas na qualidade de 
intermediário com a finalidade de realizar os pedidos sobre nomes de domínio que 
recebeu do cliente, pelo que este último é o único responsável pelo nome de 
domínio, o uso e seu conteúdo, como também associado a caixas de correio e em 
geral qualquer serviço relacionado ou acrescentado ao nome de domínio.  

 



O que é mais, é deixado por escrito que DominioRapido não tem qualquer tipo de 
responsabilidade na criação ou conteúdo, serviços, ofertas, comentários ou 
qualquer informação que seja postada no site da web como nem nas 
comunicações que são enviadas através de caixas de correio associadas ao 
domínio referido, não tendo nenhuma responsabilidade moral ou jurídica por estas 
publicações.  

 

Além se autoriza a DominioRapido para entregar toda a informação que você tem 
disponível para resolver qualquer contingência, reclamação ou demanda em que 
pode estar envuelto o dominio (empresa cliente), seus trabalhadores, 
dependentes, representantes ou qualquer entidade relacionada com a empresa.  

 

Se há qualquer contingência no domínio registrado e de existir um pedido escrito 
de nossos advogados, eles recomendam a suspensão do domínio, DominioRapido 
terá o direito de cancelar os DNS ou pedir que o domínio seja excluído do Nic.Br - 
de acordo com a situação - informando ao cliente dos motivos e passos a seguir 
para garantir a segurança de nossos clientes resseler,clientes diretos e os 
mesmos clientes de DominioRapido e todos que trabalham nele.  

 

Além do cliente, que assina e aceita estas condições está comprometida em 
entregar a DominioRapido e seus advogados, toda a ajuda necessária para 
resolver qualquer contingência, reclamação, demanda ou similar, relacionado com 
o domínio, em tempo e forma relevante para liberar a DominioRapido de qualquer 
responsabilidade na criação ou conteúdos, serviços, ofertas, comentários e 
general qualquer informação que é postada no site da web , como também nas 
comunicações que são enviadas através de caixas de correio associadas ao 
referido domínio.  

 

O cliente aceita que, em determinadas circunstâncias-de ser necessário-sé 
realizará gestões de caráter legal ou de representação para a nossa defesa para 
qualquer pessoa e/ou organização formal do país que apresentam qualquer 
reclamação, exigência legal, demanda ou similar, e que incorpore despesas 
adicionais para o registro, estas são pagas pelo cliente.  

 

Uma vez ciente de qualquer uma destas circunstâncias serão imediatamente 
notificadas ao cliente, indicando a contingência produzido e tempos de resposta e 



mesmo sem a confirmação do cliente, DominioRapido pode fazer o regime jurídico 
e representação necessário salvaguardar contra pessoas ou organizações que 
tenham apresentado reclamação, demanda, etc.  

 

Também se o cliente não fornece uma resposta atempada ou a informações dos 
advogados que irão representar-la, DominioRapido pode fazer uso de sua própria 
defesa enviado mais tarde as despesas relacionadas ao caso, para o cliente que 
se compromete a pagar a fatura.DominioRapido , nestes casos, não vai 
acrescentar valores adicionais à cobrado por advogados e / ou representantes do 
titular, se cobrara ao cliente somente o faturado por nossos advogados e ou 
representates.  

 

Em caso de qualquer eventualidade, reclamação, demanda ou similar que gerare 
despesas associadas, como por exemplo advogados, escritos ou representação 
semelhante, DominioRapido ira informar nosso reseller tentando sempre alcançar 
um resultado a um custo mínimo e eficiente.  

 

Neste sentido e de acordo com eles, quaisquer despesas geradas-já informadas 
ao reseller de DominioRapido , este está empenhada em realizar todas as etapas 
da coleção dos pagamentos correspondentes para os honorários dos nossos 
advogados, antes de seu cliente e/ou responder economicamente ele, caso do 
cliente não responder, mesmo quando actua como intermediário ou titular do web 
site.  

Saber previamente que como a legislação brasileira exige a resposta atempada do 
nome de domínio responsável em casos de contingência acima indicado, bem 
como que as despesas relacionadas devido ao mau uso do domínio podem ser 
gerados, por isso, é solicitado que o cliente final esteja comprometido em fornecer 
informação real quando solicitar o domínio e fazer bom uso do site de acordo com 
todas as leis e regulamentos do Brasil para evitar eventuais contingências que 
exigem a entrega de informações e / ou gerar qualquer despesa de representação.  

 

Portanto, é solicitado para exigir que as empresas que se dedicam à venda de 
domínios para terceiros, no momento que seu clientes peçan um domínio, aceitar 
suas condições e políticas onde explicitamente indicam que devem cumprir e 
aceitar as condições de cada país, NIC e fornecedores das extensões que estão 
registrando.  



PROPRIEDADE INTELECTUAL DE DOMINIORAPIDO  

 

Todos os elementos, imagens e códigos de programação que formam parte do 
site através do qual os nossos serviços são oferecidos assim como qualquer outro 
elemento capaz de proteção legal como os logotipos da empresa, frases de 
propaganda, artigos, etc, são exclusivamente propriedade da DominioRapido e 
não podem ser usados de qualquer maneira sem a permissão expressa da 
empresa.  

 

RELAÇÃO COM OUTROS ACORDOS 

 

Este acordo complementa qualquer contrato existente com DominioRapido e/ou 
DominioRapido com seus fornecedores e representantes e vinculativa para as 
partes, em conformidade com as regras gerais contidas neste documento.  

 

É expressamente declarado de que o presente contrato e todos os parágrafos aqui 
mencionados, atua e aplicar para DominioRapido Inc. quanto à suas filiais, 
subsidiárias, representantes, associados e outras empresas do grupo.  

 

OBRIGAÇÕES E DIREITOS GERAIS QUE GARANTAM O CONTRATO 

 

A aceitação deste contrato implica a seu tempo a aceitação de todas as regras 
que regulam ao registo, renovação, modificação, transferência ou qualquer tipo de 
serviços de nomes de domínio em cada país em que é o registro, como também 
mudanças de política que é ir realizando nesses países. Como também concorda 
que as normas, leis e regulamentos de cada país no qual deseja registrar um 
domínio, bem como as leis novas ou futuras que podem estar variando de acordo 
com a legislação em vigor.  

 

Por o presente instrumento,se declara que DominioRapido atua apenas como um 
intermediário para efectuar pedidos sobre nomes de domínio, então não é 
responsável por qualquer mau funcionamento, contingências, erro técnico ou 



similar envolvendo os domínios de Internet que registramos e ou administramos 
para nossos clientes.  

 

Não tem, nem terá faculdades jurisdicionais ou outras prerrogativas e obrigações 
expressos no presente regulamento.  

 

DominioRapido compromete-se a registrar e renovar domínios que solicitar de 
forma diligente e oportuna na medida em que o domínio: 
   • Está disponível. 
   • O Regulamento do país assim o permite. 
   • Não existe nenhum obstáculo de caráter técnico ou similar que impeça a 
prestação do serviço. 
   • A natureza não-ofensiva do domínio solicitado. 
   • Não infringe a propriedade ou marcas registradas direitos de propriedade 
intelectual de terceiros. 
   • Não violam as leis ou regulamentos de cada país em que o domínio é 
registrado. 
   • Não infringe os regulamentos ou proibições de cada NIC ou registrar. 
   • O cliente omitiu os dados e documentos necessários para processar a 
solicitação. 
   • O cliente omitiu a informação correcta e atempada, de acordo com o relatado 
anteriormente. 
   • O cliente não apresenta dívidas com DominioRapido  

 

DominioRapido não é responsável por serviços que não pediu explicitamente o 
cliente.  

 

DominioRapido se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de rejeitar qualquer 
pedido de registro, se ele considera que viola os direitos de um terceiro em 
matéria de marcas ou de propriedade intelectual, que obviamente é considerada 
ofensiva contra terceiros, o que viola a lei ou a moralidade, o que viola a nossa 
companhia ou ir contra o por algumas políticas de NIC em particular.  

 

 



O cliente é exclusivamente responsável não ; DominioRapido qualquer relação ou 
responsabilidade para todos os conteúdos que estão ligados diretamente ou 
indiretamente ao nome de domínio registrado, o conteúdo do seu site, o conteúdo 
dos e-mails gerados a partir do nome de domínio.  

 

DominioRapido não assume responsabilidade por erros causados por outras 
empresas ligadas ao registro ou renovação do serviço de domínio.  

 

GARANTIAS DE DOMINIORAPIDO 

 

DominioRapidonem qualquer pessoa associada ao registro darão nenhuma 
garantia mais que a dar-mos o (o) serviço (s) como o (s) o presente documento 
em conformidade com as exigências do serviço.  

 

DominioRapido não pode garantir que todas as solicitações feitas pelo requerente 
é susceptíveis de ser realizado, dependerá o anunciado no terceiro parágrafo de 
"Obrigações e direitos gerais que garantam o contrato".  

 

DominioRapido não será responsável do acesso não autorizado à informação do 
titular do registo, armazenado em seu sistema, sua perda ou corrupção.  

 

O cliente que solicito serviços a DominioRapido renuncia a qualquer, julgamento, 
reivindicação ou compensação contra a empresa, que irá entregar todos os seus 
esforços tecnológicos e humanos para terminar da melhor forma todos os serviços 
solicitados por nossos clientes, de acordo com as políticas de cada provedor.  

 

O cliente inclui e aceita que qualquer material e/ou dados downloads ou obtidos de 
outra forma para o uso de nossos serviços, é baixa sua exclusiva responsabilidade 
e risco, e que será o único responsável por qualquer dano para o sistema do seu 
computador ou perda de dados que possam resultar do download do referido 
material e/ou dados.  



 

INFORMAÇÕES ENVIADA POR O CLIENTE 

 

O cliente concorda em enviar todos os dados necessários para registrar, renovar, 
modificar domínios e qualquer outro serviço adequadamente, precisa e oportuna 
assumindo toda a responsabilidade sobre a veracidade dos dados entregues ou 
entrega fora do prazo razoável ou acordado para a boa execução do serviço 
solicitado.  

 

Qualquer erro produzido para gerenciar um serviço de registo, renovação, 
modificação, transferência ou outro serviço para um domínio, derivado da 
recepção de dados incorretos, imprecisos ou fora de prazo por o cliente, será da 
exclusiva responsabilidade deste.  

 

Se o cliente não enviar as informações solicitadas ou entrega informação 
incorreta, desatualizada ou incompleta, DominioRapido se reserva o direito de 
suspender o serviço até o cliente regularize ou fornecer informações adequadas.  

 

O cliente é exclusivamente responsável por manter informações atualizadas 
relacionadas à suas conta e nomes de domínio.  

 

O cliente entende e aceita que qualquer mudança na informação originalmente 
transmitida por ele, pode afetar serviços realizados em seu nome por 
DominioRapido, que deve relatar imediatamente quaisquer alterações na forma de 
tentar atualizar o serviço que as condições o permitam, caso contrário assumirá 
todas as responsabilidades e consequências resultantes de dados que não são 
atualizados.  

 

DominioRapido ativará um nome de usuário e senha que permitem que o cliente 
possa solicitar serviços através site www.dominiorapido.com.br. da nossa 
empresa. O cliente aceita que este nome de usuário e senha é a única forma 
válida para identificar o cliente no site e serviços on-line pedido a DominioRapido. 
Todos os atos praticados por este nome de usuário e senha são vinculativas e o 



cliente assume exclusivo sobre estes actos, bem como pagamentos gerados 
através desses aplicativos.  

 

DominioRapido ativará um nome e senha que permitem que o cliente possa 
solicitar serviços através da API, desde que você tenha cumprido com todos os 
outros critérios relevantes. Uma vez que o cliente acessou com êxito para a API, 
DominioRapido pode assumir que os serviços foram solicitados pelo cliente e 
proceder para fazer a transação.  

 

O cliente aceita que as informações ou registros inseridos no sistema de 
DominioRapido podem ser exigidos e eventualmente entregues quando solicitá-la 
e, portanto, considera pertinente DominioRapido, , qualquer autoridade ou 
organização competente para efeitos de qualquer investigação, reclamação, 
demanda ou similar - nos países em que se registrar nomes de domínio.  

 

O valor pago a DominioRapido para qualquer serviço, não serão devolvidos pelo 
fato de que o cliente tenha cometido erros ou omissões em seu aplicativo, exceto 
que internamente, confirmamos que é viável que NIC nos fará a restituição do 
montante e não-incorridas despesas relacionadas com a execução do serviço.  

 

DISPONIBILIDADE DE DOMÍNIOS 

 

O cliente entende e aceita que DominioRapido não pôde registrar um ou mais do 
que esses domínios solicitados se não encontrar estes disponíveis, neste caso 
DominioRapido retornar apenas o valor correspondente a esses domínios que não 
poderia registra. O reembolso efectuado por transferência bancária, sob carga do 
cliente banco gastos ou deixando como saldo em favor do cliente o valor pago.  

 

O cliente aprova e concorda que a DominioRapido poderia não registrar um ou 
mais nomes de domínios solicitados porque eles foram determinados pelo NIC ou 
Registradora correspondente como Premium, neste caso a DominioRapido 
comunicará o preço especial do domínio ao cliente e logo de sua confirmação 
procedera com o serviço.  



TambémDominioRapido se compromete a devolver o valor pagodo (de acordo 
com as mesmas condições indicadas na parte superior do parágrafo), quando um 
domínio não possa ser registrado por qualquer destas outras razões: 
   • O Regulamento do país assim o permite 
   • Não existe qualquer obstáculo de caráter técnico ou similar que impeça a 
prestação do serviço. 
   • A natureza não-ofensiva do domínio solicitado 
   • O cliente omitiu a informação correcta e atempada, de acordo com o relatado 
anteriormente.    • Não feriu o intelectual de propriedade ou dos direitos de marcas 
de terceiros 
   • Não violam as leis ou regulamentos de cada país em que o domínio é 
registrado. 
   • Não violam os regulamentos ou proibições de cada NIC ou registrar. 
   • O cliente omitiu todos os dados e documentos necessários para processar a 
solicitação 
   • O cliente apresenta dívidas com a DominioRapido  
   • O domínio viola a lei ou a moralidade 
   • A seguir, você contra nossa companhia mesma 
   • Outros considerados por DominioRapido e que será informado ao cliente.  

 

DominioRapido não pode ser responsável sobre o funcionamento do Whois e/ou 
sistemas de disponibilidade dos diferentes NIC´s e registradores com os que 
trabalham,os quais não sempre entregam um correto funcionamento ou 
eventualmente, eles podem não estar disponíveis por determinados períodos.  

DominioRapido não pode ser responsável pela incorretas ou desatualizadas 
informações que tenha dado qualquer pesquisa no NIC, empresa que prestam 
serviço Whois.  

 

COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES DO CLIENTE 

 

O cliente aceita a responsabilidade exclusiva para o domínio e serviços 
solicitados.  

 

DominioRapido pode executar as funções descritas no presente Regulamento já é 
por si mesmo ou por terceiro autorizado por ele.  

 



O cliente, ao solicitar um serviço, concorda em aceitar as taxas associadas com 
este serviço que será deduzido da sua quota ou recolhidas através de cartão de 
crédito ou posteriormente através de uma coleção de documentos. (boleto 
bancario).  

 

O cliente compromete-se a entregar as informações e documentos necessários 
para a execução do serviço, dentro dos prazos estabelecidos.  

 

O cliente compromete-se a prosseguir com o pagamento do serviço solicitado de 
acordo com as regras e prazos previstos para cada cliente.  

 

O cliente assume toda a responsabilidade por qualquer serviço ou produto por ele 
adquiridos a terceiros.  

 

Será responsabilidade do requerente que sua inscripção de dominios não 
contrarie as regras sobre os abusos da publicidade, os princípios da concorrência 
leal e ética empresarial, como da mesma forma, os direitos validamente adquiridos 
por terceiros.  

 

DominioRapido não será responsável por verificar a autenticidade dos 
antecedentes apresentados pelo cliente e não se responsabiliza pela utilização de 
um nome de domínio já registrado, ou nomes de domínio registados directamente 
no seu nome, como em países onde a regulamentos ou restrições específicas 
para cada NIC ou registradora devem registrar domínio sob a presença local de 
DominioRapido (sob o nome de nossa empresa). Não será responsável pelo uso 
que possa ser feito com e-mails associados a nomes de domínio que se 
inscreverem para nossos clientes. 

 

Por o fato de uma solicitação para um nome de domínio, significa que o cliente 
saiba o funcionamento técnico da Internet, como também o significado de termos 
e palavras usadas na sua gestão e conhecem os caracteres permitidos em um 
nome de domínio de acordo com o pedido de extensão, não fazendo 
DominioRapido responsável para a não-aceitação de um nome de domínio em 
qualquer provedor. Cliente aceita expressamente, inscreve-se e compromete-se a 



respeitar e governar por todas as normas contidas no presente documento 
incluindo os acordos subscritos por DominioRapido com fornecedores e/ou 
correspondentes, sem reservas de qualquer espécie.  

 

Nossa empresa não é responsável pelas modificações ou alterações feitas 
diretamente no NIC por o cliente, o titular ou um terceiro, nos domínios, nem com 
as implicações que isto pode trazer para futuros serviços solicitados a nossa 
companhia.  

 

Vale ressaltar que os serviços de modificação en aquelas extensões, onde o 
provedor não cobra, nossa empresa também executa gerenciamento 
gratuitamente para os domínios que gerenciado para nossos clientes. 
Recomenda-se que a solicitação através do nosso site web ou via API as 
modificações que precisam em todas as extensões, em vez de fazem-lo 
diretamente para a NIC.  

 

No caso em que o cliente tem razão para solicitar alguns 
serviços/modificações diretamente com o NIC, (principalmente servidores) é 
essencial se após uma futura modificação feito pela nossa empresa, verificar 
os detalhes de domínio que aparecem na sua conta (por meio de nosso site 
ou API).  

 

Se o cliente notar que alguns dados são diferentes do domínio, deve especificar 
todas as alterações necessárias para DominioRapido incluindo os servidores que 
o cliente tenha modificado por conta do NIC. Caso contrário, pode haver 
distorções nos domínios pelos dados atuais do domínio não tem refletido em 
nosso banco de dados e enviar o pedido para o fornecedor com dados 
desatualizados. .  

 

Lembre-se que atualmente a grande maioria dos fornecedores (NIC) opera através 
de sistemas automatizados como API ou EPP, em cujo caso, se um terceiro tiver 
modificado por seu meio um dado que não é refletido em nosso banco de dados, 
se pode enviar dados incorretos para a NIC.  

 



Apenas um par de exemplos gráficos: se um terceiro modificar em seus próprios 
servidores, um COM.BR, quando pedir para quaisquer alterações futuras, a NIC 
vai demorar de acordo com nossos servidores de banco de dados.  

 

No caso de domínios. CL, o cliente pode alterar as informações e solicitar os 
serviços NIC por conta própria, que podem afetar a administração adequada e até 
a expiração do domínio, além de mostrar o nosso banco de dados. Nossa 
empresa não necessariamente tera controle do domínio após uma alteração deste 
tipo.  

 

É altamente recomendado para todos os nossos clientes Reseller relatam 
esta situação para seus próprios clientes ou deixá-lo por escrito, em suas 
condições de registo.  

 

O cliente concorda em indenizar, defender, não perjudicar e liberar a 
DominioRapido qualquer um dos nossos empreiteiros, agentes, empregados, 
funcionarios, diretores, acionistas, afiliadas ou trabalho de toda responsabilidade, 
reivindicações, danos, custos e despesas, incluindo honorários razoáveis de 
advogados, que estão relacionados com, ou que possam surgir a partir de (a) este 
acordo ou a violação de suas garantias, declarações e obrigações sob este 
contrato , (b) o uso dos serviços de DominioRapido (c) qualquer u de propriedade 
intelectual outros direitos de propriedade de qualquer pessoa ou entidade, (d) a 
violação de qualquer uma de nossas regras ou políticas de operação relacionadas 
com o (os) serviço (s) fornecido, (e) qualquer informação ou dados que você 
fornecer para DominioRapido, incluído, sem limitação alguma, qualquer 
representação inadequada em sua aplicação, se for o caso.  

 

O cliente aceita que, em determinadas circunstâncias-de ser necessário-seja 
realizada gestões legal ou de representação para a nossa defesa para qualquer 
pessoa e/ou organização formal do país que apresentam qualquer reclamação, 
exigência legal, demanda ou similar, que envolve as despesas adicionais para o 
registro, estas são pagas pelo cliente. Uma vez que o conhecimento de qualquer 
uma destas circunstâncias ser notificado imediatamente para o cliente indicando 
produzido contingência e os prazos de resposta e mesmo sem a confirmação do 
cliente, pode fazer DominioRapido o regime jurídico e representação necessário 
salvaguardar contra pessoas ou organizações que tenham apresentado 
reclamação, demanda, etc.  



 

Também se o cliente não fornece uma resposta atempada ou a informações dos 
advogados que irão representar-la, DominioRapido pode fazer uso de sua própria 
defesa enviado mais tarde as despesas relacionadas ao caso, para o cliente que 
se compromete a pagar a fatura. DominioRapido , nestes casos, não vai 
acrescentar valores adicionais à cobrado por advogados e / ou representantes do 
titular, se cobrara ao cliente somente o faturado por nossos advogados e ou 
representates.  

 

Em caso de qualquer eventualidade, reclamação, demanda ou similar que gerare 
despesas associadas, como por exemplo advogados, escritos ou representação 
semelhante, DominioRapido ira informar nosso reseller tentando sempre alcançar 
um resultado a um custo mínimo e eficiente. Neste sentido e de acordo com eles, 
quaisquer despesas geradas-já informadas ao reseller de DominioRapidoeste está 
empenhada em realizar todas as etapas da coleção dos pagamentos 
correspondentes para os honorários dos nossos advogados, antes de seu cliente 
e/ou responder economicamente ele, caso do cliente não responder, mesmo 
quando actua como intermediário ou titular do web site.  

 

O cliente aceita que os dados que fornece para os efeitos dos serviços solicitados, 
pode ser informado a exigência formal de qualquer pessoa, autoridade 
administrativa ou judicial do país onde é feito o serviço, que é a sensação que 
afetaram o registo e/ou o uso do nome de domínio, o conteúdo de seu site e/ou os 
conteúdos das comunicações enviadas por caixas de correio relacionados com os 
domínios registrados por DominioRapido e liberar de qualquer responsabilidade 
DominioRapido , seus funcionários e consultores, pelas obrigações, 
responsabilidades e outros atos ou fatos que geram obrigações ao requerente, 
renunciando à ação legal expressam e avançam.  

 

DISPUTAS DE DOMÍNIO 

 

O cliente aceita que os conflitos de nomes de domínios sejam regidos pela Política 
de Resolução de Disputas por Nomes de Domínios Uniformes da ICANN (UDRP), 
ou da normativa vigente de cada registrador ou do NIC.  

 



DominioRapido pode aconselhar ao cliente antes de qualquer disputa de nomes 
de domínios .CL ou de qualquer outra extensão que permitem este tipo de disputa, 
mas em nenhum caso vão atuar como árbitro.  

 

O cliente entende e aceita que, devido à regulamentação do NIC Chile, qualquer 
domínio .CL registrado pelo DominioRapido , com ou sem a sua presença local, 
pode ser objeto de uma oposição, arbitragem e/ou revogação e é responsabilidade 
do cliente verificar que o domínio solicitado não entre em conflito com os nomes, 
marcas ou frases de propaganda de empresas ou outras instituições.  

 

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES PARA O CLIENTE 

 

Como regra geral as comunicações terá lugar através de correio electrónico, a 
menos que as circunstâncias exigem a usar outros meios de comunicação.  

 

As notificações tera lugar por e-mail usando os dados fornecidos pelo cliente. A 
responsabilidade de DominioRapido é limitada para o envio das notificações 
correspondentes e não assume qualquer responsabilidade por falhas no sistema, 
equipamentos, software e conexões externas para DominioRapido.  

 

É da exclusiva responsabilidade do cliente manter atualizados e executar seu e-
mail, bem como estar ciente de qualquer notificação que será enviada para você.  

 

Cliente assume toda a responsabilidade em relação a qualquer falha nos serviços 
que contratou para empresas externas para DominioRapido como post eletrônico, 
de hosting ou outros.  

 

 

 

 



TEMPO DE RESPOSTA 

 

No caso de serviços existentes que exigem qualquer gestão específica do cliente, 
tais como documentos, confirmação de renovações ou outros,se informará ao 
cliente, o prazo para responder aos requisitos. Se o prazo máximo informado tiver 
decorrido e não se recebeu qualquer resposta do cliente, DominioRapido entende 
que o cliente não tem interesse em continuar com o serviço e excluíra do seu 
sistema, se informara ao cliente este fim. Neste caso, o cliente assumirá todas as 
consequências derivadas do mesmo.   

 

Atrasos e erros derivados na realização de serviços solicitados a DominioRapido, 
in situation of force majeure like natural , em situação de força maiores como 
ataques naturais, de desastres, guerras e interrupções maiores dos serviços de 
Internet, energia elétrica, não será imputáveis a DominioRapido.  

 

Dado que os sistemas de transmissão de mensagens na Internet estão sujeitos a 
atrasos fortuitos e imprevisível, corresponderá exclusivamente a DominioRapido a 
determinar o dia e a hora da recepção de cada solicitação. Uma vez que a 
solicitação foi recebida pela empresa esta será gerenciado no prazo mais curto de 
tempo que é tecnicamente viável.  

 

SOBRE AS TAXAS 

 

O cliente entende e aceita que a taxas associadas aos serviços poderá mudar de 
vez em quando de acordo com as mudanças no mercado, variações na moeda 
local, etc.  

 

Também a tabela de preços atuais é publicada no site da web da empresa, pode 
ser confirmada quando o cliente considere apropriado com o seu executivo ou 
entrando para sua conta em nosso web site.  

 



DominioRapido terão direito a cobrar de suas taxas de clientes pelo registo, 
renovação, modificação, remoção, administração e outros serviços relacionados 
com o nome de domínio, de acordo como corresponde com cada fornecedor com 
o qual trabalho.  

 

É obrigação da revisão do cliente as taxas publicadas no site de DominioRapido 
objeto de vê-los preços associados a cada serviço, desde que este é o sistema 
usado pelo DominioRapido o relatório ao público de suas taxas.  

 

Os preços válidos são as indicadas no site no momento de cada solicitação, 
mesmo que o cliente teria outras informações sobre ou obtidos de outros canais 
de comunicação.  

Se por um erro de digitação é informado cliente um prazo / taxa errado que o 
prejuque, este informará imediatamente a DominioRapido para corrigir o erro e 
restabelecer qualquer valor pago em excesso. No caso reverso, onde o cliente 
tenha pago menos por um erro de digitação que dano a DominioRapido, o cliente 
também deve corrigir o processo de erro para o pagamento da diferença de 
acordo com os princípios da boa fé.  

 

DominioRapido will provide mechanisms of payment so that the client can pay the 
corresponding difference. The impossibility of sending the invoice does not relieves 
the client of fulfilling its obligation, otherwise, can request his domain officer for a 
copy of the document and/or obtain from the web site a duplicate of the charge and 
the details.  

 

PAGAMENTOS  

 

Pagamento deve ser feito no prazo estipulado na coleção de documento.  

 

DominioRapido reserva o direito de cancelar ou excluir um registro, se o 
pagamento foi feito através de meios fraudulentos, não é pago integralmente ou 
pagamento foi feito ou inverteu.  



 

DominioRapido se reservar o direito de excluir aqueles pedidos que não é pago no 
prazo estipulado, como também de realizar todas as ações de coleções 
necessárias antes uma divida.  

 

Cliente aceita total responsabilidade por efeitos e consequências relacionadas 
com o uso é o nome de domínio e o conteúdo da página da web associados ao 
domínio directa ou indirectamente através de outros web sites ou links, bem como 
comunicações para enviar através de caixas de correio associadas a esse 
domínio.  

 

ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO  

 

As disposições do presente acordo estão sujeitas a alteração, que pode ser 
causada pela implementação de políticas ou novos preços por parte do NIC, bem 
como outras alterações significativas no ambiente. No caso em que uma ou mais 
cláusulas devem ser a mudança, os clientes que se inscreveram para versões 
anteriores do contrato devem ser imediatamente informados. Na ausência de um 
pedido explicitamente a abandonar o contrato com DominioRapido , assumiu que 
o cliente aceita a mudança das condições.  

 

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA FONÉTICO PARA DOMÍNIOS. CL 

 

DominioRapido pode oferecer este serviço apenas se estima-se que obrigação 
apropriada, não existindo qualquer de DominioRapido por alguma razão é 
interrompida ou não é a entrega para algum cliente ou para todos. Se você chegar 
a um acordo com o cliente pode pagar por este serviço para usá-lo em alternativa 
de maneiras, por exemplo, protegendo conceitos ou marcas em vez de proteger 
os domínios do cliente.  

 

O serviço de vigilância de domínio fonético, serão entregues por DominioRapido 
por uma equipe qualificada e as melhores ferramentas tecnológicas para 
minimizar erros ou omissões.  



 

Se este serviço contém erros u omissão derivados de informações disponíveis do 
NIC ou da gestão do informação, o cliente libera de qualquer responsabilidade a 
DominioRapido por esses erros ou omissões, dando a qualquer acção de 
indemnização ou similar.  

 

Os avisos de semelhanças de domínios. CL que envia DominioRapido ato apenas 
de forma preventiva e informativa e depende do cliente se quer executar ou não as 
medidas para o respeito.  


