
Termos de Uso – BandSports - TIM 
 

A seguir estão descritas as regras aplicáveis à utilização do aplicativo da BAND (“BandSports APP) 

autorizado pela RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA. (“BAND”), sediada na Rua Radiantes, 

13, Morumbi, São Paulo, SP, CNPJ/MF nº 60.509.239/0001-13 (doravante “BAND”) em 

dispositivos móveis. 

Ao realizar o cadastro para utilização do Aplicativo, o Usuário se submeterá automaticamente 

às regras e condições destes Termos de Uso. 

 

1 DAS DECLARAÇÕES 

 
O Aplicativo permite que o Usuário tenha acesso a informações e conteúdos relacionados à 

programação da TV BANDEIRANTES e, dentro desse contexto, ter acesso a todas funcionalidades 

disponibilizadas pelo Aplicativo mediante assinatura do serviço. 

O cadastro para uso do Aplicativo é realizado no primeiro acesso do Usuário que irá cadastrar 

seu e-mail, senha e telefone (opcional). Ao solicitar o serviço, você concorda com os termos de 

uso e as condições estabelecidas neste instrumento. 

1.2 O usuário declara que  

(i) as informações fornecidas para o referido cadastro são claras, completas, atuais e verídicas;  

(ii) assinará os Serviços exclusivamente para uso pessoal, sendo vedada a sua transmissão para 

terceiros. Ao assinar os Serviços, automaticamente o usuário declara que concorda e aceita 

todos os termos e condições aqui apresentadas;  

(iii) Quanto à capacidade para aceitar o presente Termo, o usuário afirma ser plenamente capaz 

e se responsabiliza integralmente por seus atos. Da mesma forma, concorda e aceita a nossa 

política de privacidade cujos termos estão disponibilizados neste site. 

 

2 DA EMPRESA DE CONTEÚDO 

Todo o conteúdo disponibilizado no BandSports APP, incluindo textos, gráficos, logos, ícones, 

software, são de propriedade da rede Bandeirantes. A licença de uso outorgada Agrega 

Provedor de Acesso a Comunicação é para o usuário é pessoal, limitada e intransferível. A BAND 

SE EXIME DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS DANOS E PREJUÍZOS DE QUALQUER 

NATUREZA QUE POSSAM  DECORRER DO ACESSO, INTERCEPTAÇÃO, ELIMINAÇÃO, ALTERAÇÃO, 

MODIFICAÇÃO OU MANIPULAÇÃO, POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS, DOS DADOS DO 

USUÁRIO DURANTE A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO. 

 

2.1 Ao utilizar o BandSports de qualquer forma, o usuário expressa sua aceitação plena e sem 

reservas do presente Termo, bem como a Política de Privacidade do aplicativo para todos os fins 

de direito. Se o Usuário não concordar com algum dos termos e regras aqui previstos, não deverá 

utilizar o aplicativo. 



 

2.2 A Band se reserva o direito de cancelar o cadastro do Usuário, a qualquer momento e sem 

prévio aviso, caso seja constatado que este pratique ou venha a praticar algum ato ou mantenha 

ou venha a manter conduta que (i) viole as leis e regulamentos federais, estaduais e/ou 

municipais, (ii) contrarie este Termo, ou (iii) viole a ordem pública. 

 

2.3 O Usuário desde já autoriza o Band a enviar para seu endereço de e-mail, mensagens e 

comunicações de cunho institucional, técnicas, comerciais, promocionais e/ou informativas 

relacionadas a qualquer parte do aplicativo, quer sejam de propriedade da Band quer sejam de 

propriedade de terceiros com os quais tenha contratado. 

 

3 DO CONTEÚDO 

 
A Band é respectivamente proprietária ou licenciada de todo o Conteúdo Disponibilizado, bem 

como é respectivamente titular de todos os direitos relacionados ao aplicativo.  

3.1 O aplicativo BandSports, o conteúdo e as demais propriedades são protegidos pela legislação 

de direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual. Neste sentido, e conforme 

descrito acima, o Usuário não poderá reproduzir, copiar, utilizar, executar, criar trabalhos 

derivados, republicar, fazer upload, editar, enviar, transmitir ou distribuir, por qualquer meio 

que seja, quaisquer partes do aplicativo, conteúdo, marcas, materiais, entre outros, de 

titularidade, sem a autorização prévia por escrito desta. 

4 DA ASSINATURA 

 
Ao adquirir a Assinatura o cliente tem acesso irrestrito a todos os conteúdos disponíveis 
enquanto a Assinatura estiver ativa. Caso o usuário cancele o serviço antes do final do período 
de assinatura, ele continuará tendo acesso aos conteúdos, até o final do período assinado. 

A interface do aplicativo é composta pela classificação Premium. Abaixo especificada: 

Premium – Acesso ao aplicativo, através da adesão de uma assinatura semanal ou mensal. 

Para o uso do serviço é necessário a utilização de tráfego de dados, através de rede móvel com 

consumo no pacote de dados ou rede Wifi. 

2.1. O usuário ao fazer adesão autoriza que os valores referentes ao serviço sejam cobrados 

em sua fatura mensal ou descontados dos créditos de telefonia celular, exceto para a 

contratação via App Store cuja cobrança ocorrerá através de cartão de crédito. 

2.2. O usuário que contratar o serviço será cobrado o valor semanal de R$4,99 (quatro reais 

e noventa e nove centavos) ou o valor mensal de R$ 12,90 (doze reais e noventa centavos).  

 



2.2.1 Caso não haja crédito/saldo pré-pago suficiente para renovação integral das opções 

semanal ou mensal, o serviço poderá ser cobrado de forma proporcional, com acesso restrito 

ao serviço, de acordo com a quantidade de dias tarifados. 

2.3. A contratação deste serviço dar-se-á mediante assinatura, com renovação automática, 

havendo tarifação estabelecida no item 2.2, mediante as formas e condições previstas neste 

acordo. 

 2.4 O usuário poderá enviar um SMS com a mensagem "xxx" para o número "xxx" para 

contratar o serviço do plano mensal, ou enviando a mensagem “xxx” para o número “xxx” para 

contratar o serviço do plano semanal, conforme o item 2.1, acima, passando a ser assinante do 

serviço de que trata o item 1.1, acima. 

 

5 DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO 

 

5.1. O cancelamento do serviço cobrado em fatura mensal de telefonia móvel ou 
descontados dos créditos de telefonia celular poderá ser efetuado com o envio de SMS com a 
mensagem "SAIR" para o número “xxx". Após esse processo, o usuário receberá uma mensagem 
de confirmação de cancelamento do serviço, a qual deverá ser armazenada pelo usuário como 
prova do cancelamento. 

5.2. O cancelamento do serviço não gera multa para o usuário, que deverá apenas efetuar a 
quitação dos valores devidos pela disponibilização do serviço até a data do cancelamento, ainda 
que cobrados em fatura ou mediante débito de créditos pré-pagos posteriormente à data do 
cancelamento. 

4.3. Se não houver o cancelamento do serviço pelo usuário na forma acima especificada, o 
serviço continuará disponível para utilização e o pagamento da respectiva tarifa será devido pelo 
usuário. 

Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir 
quaisquer questões decorrentes destes Termos de Uso, que será regido pelas leis brasileiras. 
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