Termos do serviço
POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO OS TERMOS E CONDIÇÕES
ABAIXO ANTES DE REALIZAR ALGUM PEDIDO POR MEIO
DESTE SITE.
Os termos do serviço (TS) para todos os usuários e visitantes do site da Lotteca.com estão contidos a seguir. Ao
acessar o site, você concorda com todos os termos descritos aqui. A Lotteca.com reserva o direito de fazer
quaisquer alterações a este acordo a seu critério. As alterações serão enviadas aos usuários registrados por e-mail,
telas de aviso ou públicos em áreas comuns do site. Caso você não concorde com alguns dos termos, você (o
usuário) poderá cancelar sua subscrição e parar de utilizar nossos serviços a qualquer momento.

Condições de uso
1.Ao confirmar a contratação de nossos serviços (a “contratação”), você estará concordando com todas as
condições estabelecidas neste Acordo entre Você (o “contratante”) e a JoyCenter Entertainment System and Online
Services ("JoyCenter" ou "nós").
Caso você não concorde com os Termos e Condições recomendamos não realizar compras neste site.
2. A qualquer momento, a JoyCenter poderá alterar ou excluir partes deste Acordo, reservando-se o direito de
também fazer inclusões nele. Neste caso, tais alterações passarão a vigorar imediatamente e serão comunicadas
por meio do próprio site.
3. A qualquer momento, a JoyCenter poderá cancelar, alterar ou interromper por tempo indeterminado (a validade
de) qualquer cláusula contida neste site. Além disso, poderá impedir ou interromper por tempo indeterminado o
acesso a bancos de dados, conteúdo, recursos ou produtos oferecidos em seu site ou também alterar as normas de
acesso. A JoyCenter poderá impor limitações de recursos, tais como serviços, uso, ou acesso restrito a partes do
site ou até mesmo ao site como um todo, sem aviso ou garantia prévia.

Descrição do serviço
1. Você está contratando um Serviço de Intermediação que se incumbirá de adquirir bilhetes de loteria em seu
nome. Confirmada a contratação do serviço, a JoyCenter comprará em seu nome os bilhetes da loteria de sua
preferência durante a vigência do contrato. Também assumiremos a responsabilidade pela guarda de seu bilhete,
para confirmar que foi adquirido de acordo com as suas instruções.
2. Informamos que a JoyCenter não está vinculada, nem diretamente nem indiretamente, a loteria de nenhum país.
Enfatizamos ainda que a JoyCenter não “vende” bilhetes de loteria, nem recebe comissões de organizadores de
loterias pela prestação de seus serviços, nossos lucros são baseados em 10% dos prêmios brutos ganhos por
nossos clientes.
3. Antes do sorteio de cada tipo de loteria escolhida por você, um e-mail lhe será enviado. Este informará que estará
participando do concurso através do bilhete que a JoyCenter adquiriu por sua procuração e a data do sorteio.
4. Após a realização do sorteio, um outro e-mail será enviado a você caso seja ganhador, informando o resultado e
as suas condições contratuais. A JoyCenter também procurará notificá-lo de eventuais prêmios que você tenha
ganho.
5. Em uma seção do site protegida por senha, você poderá consultar suas condições contratuais, seus bilhetes e ter
acesso a outras informações sobre sua conta.

Ganhando algum prêmio

completas, a entidade organizadora do sorteio poderá requerer o seu comparecimento pessoal para o pagamento do
prêmio.

Em condições normais, estes são os procedimentos da JoyCenter em caso de você ser premiado(a):
1. Prêmios de valor inferior a US$ 1000,00 serão automaticamente sacados pela JoyCenter e, a seu criterio,
poderão ser creditados em sua conta ou enviados a você.
2. Para prêmios a partir de US$ 1000,00, a JoyCenter receberá o seu prêmio junto à entidade organizadora do
sorteio e depositará em uma conta bancária aberta em seu nome nos Estados Unidos, caso deseje uma
outra forma de recebimento, podemos fazer para você descontando os valores de impostos e taxas.
3. Você é o responsável por todos e quaisquer custos decorrentes do recebimento de seus prêmios, da
transferência de quaisquer quantias para sua conta, e/ou da conservação do bilhete premiado.
4. Você está ciente de que é responsável pela comunicação do recebimento de qualquer prêmio e pelo
recolhimento de todos os impostos devidos aos entes tributários responsáveis nos Estados Unidos da
America ou no país onde vive. Está ciente ainda de que a organizadora do concurso lotérico pode reter uma
parte do valor de seu prêmio e destiná-lo à autoridade tributária competente em seu nome.

Para quaisquer premiações que a JoyCenter se incumbir de lhe repassar, você sempre terá a opção de:
1. Ter o dinheiro transferido para sua conta bancária. Neste caso, todas as despesas deverão ser arcadas por
você.
2. Ter o dinheiro creditado em sua conta com a JoyCenter, prorrogando com isso o contrato e a compra de
mais bilhetes de loteria.
a. Renovando o seu contrato com a JoyCenter.

Termos contratuais
1. LEGALIDADE: Estes termos e condições serão válidos somente onde tiverem valor legal. É responsabilidade sua
assegurar que poderá utilizar legalmente os serviços oferecidos pela JoyCenter em sua jurisdição.
2. ELIGIBILIDADE: O (a) contratante deverá ter a idade mínima de 18 anos.
3. PROPRIEDADE: Na condição de contratante, você será o(a) beneficiário(a) exclusivo(a) do bilhete de loteria a de
quaisquer premiações dele decorrentes.
4. TRANSFERÊNCIA: O seu contrato com a JoyCenter é de caráter intransferível e intransmissível.
5. IMPOSTOS: Na condição de contratante, você será exclusiva e totalmente responsável pelo
recolhimento de todos os impostos decorrentes de valores recebidos como resultado de suas premiações na loteria.
6. DÉBITOS E CANCELAMENTOS: Ao contratar os serviços da JoyCenter, você estará autorizando
automaticamente a cobrança de todas as taxas contratuais bem como de bens ou serviços adicionais pertencentes
ao nosso Site (ou até mesmo oferecidos ou viabilizados por ele).
Você pode cancelar o serviço a qualquer momento. Os serviços se renovam automaticamente no final de cada
período, salvo que você cancele o serviço. No momento que você cancela o serviço nos lhe devolveremos a fração
não utilizada do serviço contratado menos US$ 10,00 por conceito de despesas administrativas. Essa taxa

administrativa não será cobrada no caso em que o serviço seja cancelado antes do momento em que seja efetivada
a renovação automática.
7. INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O seu contrato passará a valer tão logo o seu pagamento seja
confirmado e a JoyCenter possa adquirir o bilhete de loteria.
8. TERMOS DO CONTRATO: Este contrato terá validade a partir da data da aquisição do primeiro bilhete de loteria
em seu nome e continuará válido até o momento em que a JoyCenter receber uma solicitação (por escrito) de
cancelamento do contrato, por parte do(a) contratante, ou até a data em que houver a última aquisição de um
bilhete de loteria em nome do(a) contratante.
9. PRÊMIOS:
1. Todos os prêmios serão administrados de acordo com o que foi estabelecido na seção acima (“Descrição do
Serviço”). A JoyCenter concentrará todos os esforços para descobrir se você foi premiado e cuidará de receber
eventuais prêmios acumulados em seu nome, notificando-o(a) imediatamente do fato e solicitando as suas
instruções sobre o que fazer com ele(s). Caso você não entre em contato com a JoyCenter em quinze dias para
informar qual será o destino do prêmio ganho, todos os eventuais prêmios acumulados serão creditados na conta
que você mantém na JoyCenter, o que automaticamente prorrogará o prazo de vigência do contrato e autorizará a
compra de novos bilhetes de loteria em seu nome.
2. Será repassada à JoyCenter 10% do valor do prêmio bruto referente à comissionamento pela intermediação dos
serviços.
3. A JoyCenter procurará manter você informado (a) sobre eventuais prêmios que tenha ganho. No entanto, é de sua
inteira responsabilidade notificar a JoyCenter sobre eventuais prêmios ganhos, respeitando os prazos fixados por
cada entidade mantenedora de loterias para o recebimento dos prêmios.
10. INFORMAÇÕES ERRADAS: A JoyCenter digitalizará e arquivará em computador o bilhete comprado em nome
do(a) contratante do serviço com os números apostados por ele (ela). Além disso, a JoyCenter também armazenará
em computador os números sorteados em cada extração. Desse modo, caso informações erradas sejam
repassadas ao(à) contratante do Serviço, ele (ela) não tem o direito de reinvidicar o prêmio com base nessas
informações. O (a) contratante do serviço da JoyCenter somente poderá reinvidicar prêmios com base no bilhete
comprado em seu nome. Após o recebimento de informações erradas, o(a) contratante deverá notificar a JoyCenter
imediatamente sobre a ocorrência.

O (A) CONTRATANTE DO SERVIÇO ISENTA A JOYCENTER DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELO
ENVIO DE INFORMAÇÕ ES ERRADAS.

11. MOTIVO DE FORÇA MAIOR: A JoyCenter não se responsabiliza por falhas ou atrasos no cumprimento das
obrigações estipuladas neste Contrato, que incluem não somente a aquisição de bilhetes de loteria ou o
recebimento de prêmios, caso seja impedida de cumprí-las em razão de causas que escapem ao seu controle tais
como catástrofes naturais e condições climáticas extremas (ou outros atos divinos), interferências/ações de
quaisquer comissão ou organização lotérica, atos de governo nos âmbitos federal, estadual e municipal, vírus de
computadores, guerras, bloqueios ou diminuição no fluxo de transporte, interrupção de funcionamento ou
diminuição no fluxo de dados na internet ou em outras redes, ou qualquer outro motivo que escape ao controle da
JoyCenter e de seus agentes ou empregados
12. JURISDIÇÃO E FÓRUM COMPETENTE: As partes concordam expressamente que o acordo será regido e
interpretado de acordo com as leis da República da Costa Rica e estarão sujeitas à jurisdição dos tribunais da
República da Costa Rica para a finalidade a qual se destinam.
13. CONTA INATIVA: Se mais de doze meses se passaram desde a sua última atividade (como fazer login em sua
Conta ou comprar um bilhete), a Empresa terá o direito de suspender sua Conta. Antes da suspensão, a Empresa
fará esforços razoáveis para entrar em contato com você através do email registrado em sua Conta. Se você não

tiver nenhuma atividade em sua conta nem entrar em contato conosco no período de sete dias após a notificação,
os fundos restantes serão removidos. Esses fundos poderão ser doados à caridade.
14. COMUNICAÇÃO: Ao adquirir uma subscrição, você nos autoriza a contatá-lo a respeito de sua conta através de
telefone, email, PUSH ou SMS e/ou enviar-lhe Intermediação de marketing por email, PUSH ou SMS.

Retratações e limites de responsabilidade
OS MATERIAIS DIVULGADOS NESTE SITE SÃO OFERECIDOS “NO ESTADO” E SEM GARANTIAS,
EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, MESMO QUE ESTAS NÃO SE RESTRINJAM SOMENTE A GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE NEGOCIABILIDADE, CONVENIÊNCIA A FINALIDADES ESPECÍFICAS E NÃO-INFRAÇÃO. A
JOYCENTER NÃO GARANTE A PRECISÃO, A INTEGRALIDADE OU A UTILIDADE DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE SITE. A JOYCENTER NÃO GARANTE QUE AS FUNÇÕES OU INFORMAÇÕES CONTIDAS
NOS MATERIAIS DISPONÍVEIS NESTE SITE SEJAM ININTERRUPTAS OU QUE NÃO CONTENHAM ERROS.
É RESPONSABILIDADE SUA (E NÃO DA JOYCENTER) ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DE TODOS OS
SERVIÇOS, REPAROS E AJUSTES NECESSÁRIOS.
EM NENHUMA HIPÓTESE, E NÃO SOMENTE POR NEGLIGÊNCIA, A JOYCENTER SE RESPONSABILIZA POR
DANOS ESPECIAIS OU RELEVANTES RESULTANTES DO USO, OU DA INABILIDADE DE USO, DAS
INFORMAÇÕES DIVULGADAS NESTE SITE, MESMO QUE A JOYCENTER OU ALGUM DE SEUS
REPRESENTANTES TENHAM SIDO AVISADOS DA POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS. O
VALOR DA GARANTIA TOTAL FIRMADA EM CONTRATO ENTRE A JOYCENTER E O(A) CONTRATANTE DE
SEUS SERVIÇOS, PARA COBRIR PERDAS, DANOS E CAUSAS DE AÇÃO (ESTEJAM ELAS EM CONTRATO OU
FORA DELE), JAMAIS SERÁ SUPERIOR AO VALOR PAGO PELO(A) CONTRATANTE À JOYCENTER DURANTE
O ÚLTIMO PERÍODO CONTRATADO PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NESTE SITE. EM
NENHUMA HIPÓTESE, E NÃO SOMENTE POR NEGLIGÊNCIA, A JOYCENTER SE RESPONSABILIZA POR
PAGAR EVENTUAIS PRÊMIOS.
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL, AS EXCLUSÕES DE GARANTIAS IMPLÍCITAS, OU AS LIMITAÇÕES
DE GARANTIA CITADAS ACIMA, PODEM SER VETADAS OU PERMITIDAS. DESSE MODO, TAIS EXCLUSÕES
PODEM SER APLICÁVEIS OU NÃO-APLICÁVEIS, DEPENDENDO DE CADA CASO.

