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A FUNDAÇÃO PREVIDENCIÁRIA IBM, que nesses Termos de Uso chamamos “Fundação IBM”
que tem como objetivo oferecer à população uma cultura de poupança, que possa incentivar
o participante a se preparar para a aposentadoria. Por meio destes Termos de Uso,
objetivamos esclarecer as condições para utilização pelos usuários e beneficiários dos serviços
prestados pela Fundação IBM.
Ao iniciar a utilização ou continuar utilizando os serviços prestados pela Fundação IBM, o
usuário concorda e aceita integralmente as disposições destes Termos de Uso, e é responsável
por garantir a ciência dos respectivos beneficiários. Assim, é necessária a leitura atenta deste
documento. Caso não concorde com estes Termos de Uso, você não deve usar nossos serviços.

1. Perfil de Acesso a Conteúdo Restrito
1.1. O Site e o Aplicativo da Fundação IBM possuem áreas de conteúdo aberto e de conteúdo
e/ou serviços restritos. Para o acesso a conteúdo e/ou serviços restritos, pode ser necessário
que o usuário realize cadastro, mediante a criação de perfil com login e senha, e/ou
fornecimento de algumas informações pessoais de cadastro, conforme item 2.1 da Política de
Privacidade da Fundação Previdenciária IBM.
1.2. O usuário se responsabiliza pela precisão e veracidade das informações. Caso haja
inconsistência, isso pode impactar no seu acesso ao Site ou Aplicativo.
1.3. É expressamente proibido o compartilhamento de login e/ou senha com
quaisquer terceiros. O acesso do usuário e titular do dado é pessoal e intransferível,
sendo este inteiramente responsável pela guarda, sigilo e bom uso do login e senha.

2. Links de terceiros
Estes Termos de Uso não incluem sites, aplicativos móveis ou outros serviços e atividades
vinculados a outros Termos de Uso. O usuário está ciente e concorda que a existência desses
links não constitui endosso ou patrocínio de website(s) de terceiros.

3. Violações
As seguintes práticas vão contra os Termos de Uso da Fundação IBM: (i) praticar quaisquer
atos ilícitos e/ou violação da legislação vigente, inclusive das disposições da Lei 9.613/98 e da
Lei 12.846/13; (ii) praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; (iii) praticar atos que
causem ou propiciem a contaminação ou prejudiquem quaisquer equipamentos da Fundação
IBM e/ou de terceiros, inclusive por meio de vírus, trojans, malware, worm, bot, backdoor,

spyware, rootkit, ou por quaisquer outros dispositivos que venham a ser criados; (iv) praticar
quaisquer atos que direta ou indiretamente, no todo ou em parte, possam causar prejuízo à
Fundação IBM e/ou a quaisquer terceiros.

4. Responsabilidades
O usuário é exclusivamente responsável: (i) por todos e quaisquer atos ou omissões por ele
realizados a partir de seu acesso ao Site e/ou ao Aplicativo e nos demais serviços prestados
pela Fundação IBM; (ii) por todo e qualquer conteúdo por ele carregado, enviado e/ou
transmitido através do Site e/ou Aplicativo.
Em nenhuma hipótese, a Fundação IBM e/ou terceiros contratados pela Fundação IBM para
prestar qualquer serviço relativo ao Site e/ou Aplicativo serão responsáveis: (i) por qualquer
ato ou omissão realizado e/ou dano causado pelo usuário decorrente do acesso ao Site e/ou
Aplicativo e nos demais serviços prestados pela Fundação IBM; (ii) pelo uso indevido do Site
e/ou Aplicativo por qualquer usuário e/ou pelos conteúdos carregados, enviados e/ou
transmitidos pelos Usuários através do Site e/ou Aplicativo; (iii) por falhas, impossibilidades
técnicas ou indisponibilidades do sistema; (i) pela instalação no equipamento do usuário de
vírus, trojans, malware, worm, bot, backdoor, spyware, rootkit, ou de quaisquer outros
dispositivos que venham a ser criados, em decorrência da navegação na Internet pelo usuário.
Caso o usuário descumpra qualquer disposição destes Termos de Uso ou disposição legal, sem
prejuízo de outras medidas, a Fundação IBM poderá, por si ou por terceiros, a qualquer tempo,
a seu exclusivo critério, sem necessidade de qualquer aviso ou notificação prévia ou posterior
a qualquer usuário ou a qualquer terceiro, sem prejuízo de iniciar as medidas legais cabíveis,
tomar as providências que entender necessárias para o cumprimento destes Termos de Uso
e para o bom funcionamento do Site e/ou Aplicativo e demais serviços prestados pela
Fundação IBM.

5. Alterações do acesso e dos Termos de Uso
A Fundação IBM, por si ou por terceiros, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e sem
necessidade de qualquer aviso prévio ou posterior a qualquer usuário ou terceiros, poderá: (i)
suspender, cancelar ou interromper o acesso ao Site e/ou Aplicativos e (ii) remover, alterar
e/ou atualizar no todo ou em parte o Site e/ou Aplicativos bem como seus respectivos
conteúdos e/ou Termos de Uso. Qualquer alteração e/ou atualização destes Termos de Uso
passará a vigorar a partir da data indicada na parte superior destes Termos de Uso e deverá
ser integralmente observada pelos Usuários.

6. Legislação e foro
Estes Termos de Uso são regidos de acordo com a legislação brasileira. Quaisquer disputas ou
controvérsias oriundas de quaisquer atos praticados no âmbito da utilização dos serviços

oferecidos pela Fundação IBM, inclusive com relação ao descumprimento dos Termos de Uso
ou pela violação dos direitos da Fundação IBM, de outros usuários e/ou de terceiros, inclusive
direitos de propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade, serão processadas na
Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

