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TERMOS E CONDIÇÕES
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ENTRE A GOLDEN STRIPE CORP e CLIENTES
 
O presente contrato entre a GOLDEN STRIPE CORP e seus CLIENTES-ASSOCIADOS rege o acesso e
uso dos serviços que disponibiliza, como aplicativos, sites de internet, conteúdos e serviços de terceiro e
de qualquer de suas filiadas que venham a existir.
A GOLDEN STRIPE CORP É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE E
CONSTITUIÇÃO JURÍDICA EM BELIZE, CUJOS PRODUTOS EDUCATIVOS COM A MARCA UNICK SÃO
DISPONIBILIZADOS EM SUA PLATAFORMA DIGITAL.
A UNICK, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, É UMA PRESTADORA DE SERVIÇO
CONTRATADA PELA GOLDEN STRIPE CORP PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE
ADMINISTRATIVO EM GERAL, ESPECIALMENTE, ATENDIMENTO E SUPORTE AOS CLIENTES
USUÁRIOS DA PLATAFORMA UNICK, OS QUAIS SÃO REGIDOS PELOS SEGUINTES TERMOS E
CONDIÇÕES:
 

1. Ao acessar os serviços tutelados por este contrato, se finalizada a compra, o cliente consente,
concorda e aceita os presentes termos e condições, entre as quais, a Apresentação de Negócios
(APN) em todos os seus termos e condições;

2. Caso não concorde com os termos deste contrato ou com a APN, o cliente não será obrigado a
comprar os produtos disponibilizados na plataforma;

3. Possíveis alterações no presente contrato e na APN revogam as anteriores que com elas contrastam
no todo ou em parte;

4. Versões atualizadas do contrato e da APN entrarão em vigor mediante postagem no Back Office e/ou
websites oficiais da UNICK;

5. O fato de se continuar a acessar ou usar os serviços da plataforma, após a postagem referida acima,
configura o consentimento ao novo contrato ou APN, respeito ao direito adquirido e a garantia de
satisfação tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor;

6. Se houver qualquer reclamação, litígio ou dúvidas, a Unick enquanto prestadora de serviço da
Golden Stripe Corp poderá fornecer qualquer informação necessária, inclusive informações de
contrato; sem qualquer tipo de exceção ou restrição, a quem de direito, para solucionar a
reclamação, o litígio ou sanar eventual dúvida.

 
OS SERVIÇOS
 

(1) Os serviços integram uma plataforma de tecnologia que permitem aos clientes-associados um canal de
conhecimento por meio dos produtos da Golden Stripe Corp, cujo conteúdo é disponibilizado por um único
canal, sob três produtos principais, os quais serão detalhados abaixo:

1. “By Traders”, principais notícias e tendências do Mercado comentadas por analistas com experiência
no assunto;

2. Cursos livres, que abordam temas pertinentes aos mercados de atuação da Golden Stripe Corp,
como Marketing de Rede, Finanças Pessoais e o Mercado Financeiro, especialmente Forex e
Criptomoedas;

3. “Traders Live”, onde personagens exclusivos da Unick apresentarão o seu dia a dia de estratégias e
operações no Mercado Financeiro de forma fácil, acessível e eficaz;

(2) Todos os pacotes de assinatura seguem as regras estipuladas na APN.
(3) Quaisquer direitos não expressamente outorgados por este contrato serão reservados à Golden Stripe
Corp, assegurado o direito de domínio da Unick quanto à gerência da plataforma digital pela qual
disponibiliza seus produtos.
 
RESTRIÇÕES AOS CLIENTES-ASSOCIADOS
O PROJETO UNICK É REGIDO POR SEU ESTATUTO OFICIAL E SEUS TERMOS VINCULAM TODOS
OS CLIENTES-ASSOCIADOS, CUJA TRANSGRESSÃO ÀS VEDAÇÕES ABAIXO SÃO PASSÍVEIS DAS
PUNIÇÕES NELE PREVISTAS.
(4) Não pode remover qualquer aviso de direito autoral, direito de marca ou outro aviso de direito de
propriedade quanto os serviços ligados ao PROJETO UNICK;
(5) Não pode reproduzir, modificar, preparar obras derivadas, distribuir, licenciar, locar, vender, revender,
transferir, exibir, veicular, transmitir ou, de qualquer outro modo, explorar os serviços, salvo autorização
expressa da Unick;
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(6) Não pode descompilar, realizar engenharia reversa ou desmontar os serviços, exceto permissivo legal
aplicável;
(7) Não pode conectar, espelhar ou recortar qualquer parte dos serviços;
(8) Não pode fazer ou lançar quaisquer programas ou scripts com a finalidade de fazer scraping,
indexação, pesquisa ou qualquer outra forma de obtenção de dados de qualquer parte dos serviços, ou de
sobrecarregar ou prejudicar indevidamente a operação e/ou funcionalidade de quaisquer aspectos dos
serviços;
(9) Não pode tentar obter acesso não autorizado aos serviços ou prejudicar qualquer aspecto dos mesmos,
de seus sistemas e redes correlatas;
(10) Não pode faltar com ética antes, durante e após a relação contratual;
(11) Não pode fazer uso indevido das marcas da Unick;
(12) Não pode discutir, negativamente, com outros associados, nem publicar comentários negativos a
respeito do PROJETO UNICK.
 
SERVIÇOS E CONTEÚDOS DE TERCEIROS
(13) Os Serviços poderão ser disponibilizados e acessados em conexão com serviços e conteúdos de
terceiros (inclusive publicidade);
(14) Termos de uso e políticas de privacidade diferentes poderão ser aplicáveis ao uso desses serviços e
conteúdos de terceiros;
(15) A UNICK não endossa esses serviços e conteúdo de terceiros, não sendo, em hipótese alguma,
responsável por nenhum produto ou serviço desses terceiros.
 
TITULARIDADE
(16) Os serviços e todos os direitos sobre eles são e permanecerão de propriedade da UNICK e de sua
plataforma digital, pela qual são disponibilizados os produtos da Golden Stripe Corp;
(17) Este contrato não outorga aos clientes-associados, nem confere a estes qualquer direito sobre os
serviços, exceto pela licença limitada concedida acima; ou de usar ou, de qualquer modo, fazer referência
a nomes societários, logotipos, nomes de serviços, marcas comerciais ou marcas da UNICK.
 
O USO DOS SERVIÇOS
CONTAS DE ASSOCIADOS
(18) Para utilizar os serviços, deve registrar e manter uma conta pessoal pela qual possa receber suas
bonificações;
(19) O registro para ter acesso ao escritório virtual exige que você apresente certas informações pessoais,
tais como seu nome, endereço, número de telefone, celular e idade, juntamente com os respectivos
documentos comprobatórios;
(20) Durante todo o período, desde o registro, o cliente-associado se compromete em manter informações
corretas, completas e atualizadas; dever sob sua inteira responsabilidade;
(21) Se não mantiver informações corretas, completas e atualizadas no seu Back Office, inclusive se o
método de pagamento informado for inválido ou expirado, poderá ficar impossibilitado(a) de acessar ou
usar os serviços;
(22) O cliente-associado é responsável por todas as atividades realizadas no seu escritório virtual (Back
Office) e concorda em manter sempre a segurança e manter o sigilo dos seus dados e senha da conta, sob
sua inteira responsabilidade;
(23) Por meio do acesso ao seu cadastro pelo Back Office, o associado:
a) terá acesso a todas as informações oficiais, não sendo aceito como oficial nenhuma outra informação
não disponibilizada neste referido sistema de acesso;
b) poderá contatar oficialmente a UNICK, seja para suporte técnico, sugestões, reclamações e/ou
solicitações, abrindo os respectivos chamados para cada necessidade.
 
CONDUTAS E OBRIGAÇÕES DO CLIENTE-ASSOCIADO
(24) Não poderá ser autorizado terceiros a usar o Back Office;
(25) O cliente-associado poderá solicitar cessão e/ou transferência de titularidade de sua conta a qualquer
momento, cuja solicitação será analisada pelo corporativo da UNICK, sendo autorizada ou não; sempre a
critério da UNICK;
(26) Em caso de falecimento do cliente-associado, sua conta será transferida ao herdeiro legal ou
testamentário nos termos da lei;
(27) O Cliente-associado concorda em cumprir todas as leis aplicáveis quando usar os serviços e que
somente poderá usá-los para finalidades legítimas e adequadas à filosofia adotada pela UNICK;
(28) Não poderá, quando usar os serviços, causar transtornos, aborrecimentos inconvenientes ou danos à
propriedade, sob pena de penalidades;
(29) O cliente-associado que desrespeitar quaisquer dos termos e condições previstos no presente contrato
será submetido à política de Compliance do Corporativo, sendo julgado nos termos e procedimentos do
Estatuto Oficial da Unick, cuja decisão será irretratável e irrevogável, salvo retratação tempestiva. A
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depender da gravidade da transgressão, o cadastro e de seus respectivos efeitos contratuais poderão ser
considerados, unilateralmente.
 
MENSAGEM DE TEXTO
(30) Ao criar um cadastro, o cliente-associado concorda que, em virtude dos serviços, poderão ser
enviadas mensagens de textos informativas (SMS), se necessárias à boa prestação do serviço;
(31) O cliente-associado poderá optar por não receber mensagens de texto (SMS) a qualquer momento,
abrindo um chamado para o suporte da empresa e indicando que não mais deseja receber essas
mensagens, juntamente com o número de telefone celular que as recebe;
(32) O cliente-associado reconhece que ao optar por não receber as mensagens de texto poderá impactar
o uso dos serviços.
 
ACESSO À REDE E EQUIPAMENTOS
(33) A UNICK não se responsabiliza por rede e/ou equipamentos, pelos quais o cliente-associado queira
usar os SERVIÇOS, nem garante que os mesmos, ou qualquer parte deles, funcionarão nos respectivos
meios pelos quais deliberadamente optou;
(34) Os SERVIÇOS poderão estar sujeitos ao mau funcionamento e atrasos inerentes ao uso de internet e
de comunicações eletrônicas, fatos extrínsecos nos quais a UNICK não tem gerência.
 
PAGAMENTO
(35) Os serviços e os produtos digitais são cobrados de acordo com a APN;
(36) Os pagamentos serão realizados através de bitcoin, ethereum, boleto bancário ou transferência entre
contas de mesma origem bancária (bancos digitais), ou do passaporte em se tratando de cliente
estrangeiro, sempre na titularidade da plataforma da Unick ou de quem esta indicar;
(37) Os pagamentos oriundos de bonificações (binário), previstas na APN são devidos a partir de 2º nível,
certo de que o 1º nível é apenas qualificador.
 
SAQUES
 
(38) Todos os saques solicitados serão efetivados pela UNICK em favor do respectivo cliente-associado,
titular do Back Office, para efetivação do pedido com o respectivo cadastro ativo;
(39) O 1º (primeiro) saque do cliente-associado será permitido somente a partir do 31º (trigésimo primeiro)
dia de cadastro registrado e ativo;
(40) Serão permitidos saques a partir de R$ 34,00;
(41) O cliente-associado poderá solicitar saques a qualquer momento, desde que respeitadas as demais
regras previstas neste contrato e respectiva APN;
(42) Todos os saques solicitados serão efetivados em até 12 (doze) dias pelo sistema bancário, ou seja,
não se consideram sábados, domingos e feriados e dias sem expediente bancário municipal,
eventualmente sujeitos a atrasos de compensação dos pagamentos, com efetivo crédito ao afiliado, em
virtude  de sistemas financeiros, de “carteiras de moedas digitais” ou da própria Blockchain;
(43) De todos os pedidos de saques, serão descontados uma taxa administrativa no montante de (8%) e,
quando houver eventuais taxas de saque e/ou administrativas dos bancos, “carteiras de moedas digitais”
ou da própria Blockchain, mesmo quando estornados por divergência de informações ou por outros erros
de culpas do clientes-associados.
 
GARANTIAS
 
(44) O Cliente-associado está garantido por uma GARANTIA DE SATISFAÇÃO, prestada e gerida pela
empresa S. A. CAPITAL e anuída pela empresa BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (BRI GROUP),
conforme especificações a seguir:
 
1. GESTORA:
S. A. CAPITAL
CNPJ 18.033.834/0001-69
 
 
 
2. ANUENTE/GARANTIDORA:
BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (BRI GROUP)
CNPJ 02.838.035/0001-20
 
3 GARANTIA REAL:
Lotes urbanos
Loteamento “ELDORADO DE BRASÍLIA”
Município de Cristalina – GO
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Matrícula n. 1852 do Cartório de Imóveis de Cristalina – GO
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS
(45) Caso qualquer disposição deste Contrato seja tida como ilegal, inválida ou inexequível total ou
parcialmente, por qualquer legislação aplicável, essa disposição ou parte dela será, naquela medida,
considerada como não existente para os efeitos deste contrato, mas a legalidade, validade e exequibilidade
das demais disposições contidas neste contrato não serão afetadas. Nesse caso, as partes substituirão a
disposição ilegal, inválida ou inexequível, ou parte dela, por outra que seja legal, válida e exequível e que,
na medida do possível, tenha efeito similar à disposição tida como ilegal, inválida ou inexequível para fins
de conteúdo e finalidade do presente contrato;
(46) Este contrato não revoga as disposições do Estatuto Oficial da UNICK e eventuais antinomias serão
ajustadas e incorporadas no referido Estatuto pelo Corporativo;
(47) O presente contrato foi elaborado originalmente no idioma Português do Brasil, podendo vir a ter
versões/traduções para outros idiomas, certo de que em caso de divergências, conflitos ou controvérsias
quanto a seus conteúdos ou interpretações, será tido como oficial e válido o contrato original no idioma
Português do Brasil.
 
 

 
 
 

_________________________________            __________________________
             GOLDEN STRIPE CORP                                          S. A. CAPITAL
 
 
 
 


