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Hospedagem de Sites 

 

 

 

1. CONTEÚDO

 

1.1. CONTEÚDO NÃO PERMITIDO NOS SITES HOSPEDADOS 

Todos os serviços prestados pela Smart Host Web podem ser utilizados para fins legais. 

Transmissão, armazenamento ou apresentação de quaisquer informações, dados ou 

material multimídia, no entanto está limitado a: material protegido por direitos autorais, 

material que é ameaçador ou obsceno, material protegido por segredo comercial e 

conteúdo com violação do direito legal de qualquer país. O assinante concorda em 

indenizar a Smart Host Web de quaisquer reivindicações resultantes da utilização do 

serviço que prejudica a imagem da empresa ou qualquer outro. Se for detectado qualquer 

conteúdo que não esteja de acordo com os termos de serviço, a Smart Host Web reserva o 

direito de suspender a conta temporariamente / definitivamente com ou sem aviso prévio. 

1.2. PUBLICIDADE E USO COMERCIAL 

É permitida a divulgação de publicidade e o uso comercial dos sites. 

1.3. PROGRAMAS CGI / SCRIPTS 

Poderá utilizar qualquer script que desejar desde que não prejudiquem o funcionamento 

normal do servidor e que não sejam especificamente mencionados no termo 1.1. Scripts 

que são vulgarmente conhecidos por causar perturbação do servidor incluem grandes 

fóruns de mensagens, programas de chats, leilões e trocas de banners. No caso de um 

script afetar o bom funcionamento do servidor e/ou operações administrativas a Smart 

Host Web reserva o direito de desativar a conta e fica pendente da cooperação do cliente. 

A violação das leis pode resultar em penalidades criminais. 

1.4. CONTEÚDO OFENSIVO 

Discurso difamatório distribuído através da Internet pode resultar em responsabilidade 

civil para o difamador. 

1.5. CONTEÚDO PROTEGIDO POR LEI 

Material acessível através dos serviços da Smart Host Web pode ser objeto de proteção ao 

abrigo de qualquer país, sob as leis dos direitos de autor, proteção de marcas comerciais 

ou informações, exceto quando expressamente autorizado pelo proprietário de tais  
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direitos, não deve usar o serviço da Smart Host Web de uma forma que possa violar tais 

leis com respeito a qualquer material que acessa ou recebe através da Rede da Smart  

Host. Se usar um nome de domínio em conexão com o Serviço da Smart Host Web ou 

serviço similar, não deve usar esse nome de domínio em violação de qualquer marca, 

serviço, ou outros direitos similares de qualquer terceiro. 

 

2. RESPONSABILIDADES

 

2.1. INFORMAÇÕES 

O cliente deve estar ciente de que é o único responsável legalmente por toda a informação 

divulgada no seu site levando em consideração a sua validade, legalidade e integridade 

2.2. CONHECIMENTO DA INTERNET 

O cliente concorda em obter conhecimento básico sobre a Internet, seus princípios e 

procedimentos. É de responsabilidade do cliente o desenvolvimento e manutenção do seu 

site e todos os seus componentes como: imagens, páginas html, etc. 

2.3. SEGURANÇA 

O cliente é responsável pela segurança e uso do seu site. A senha do cliente para acesso às 

suas configurações será tratada de forma privada e confidencial e não deverá ser dividida 

com terceiros. O cliente deverá manter todos os cuidados necessários em relação à sua 

senha. 

2.4. USO IMPRÓPRIO DO SERVIDOR 

Caso seja detectada qualquer tentativa de violação do servidor o plano de hospedagem 

poderá ser suspenso imediatamente. Não é permitida a execução de softwares ou 

procedimentos dentro do servidor que venham a denegrir ou modificar o seu 

funcionamento. Não será permitida a utilização de rotinas em background, execução de 

qualquer rotina destinada a IRC e similares. 

2.5. CÓPIA DE SEGURANÇA 

O cliente deve ser responsável pelo conteúdo do seu site. É fundamental manter guardada 

uma cópia de tudo o que for colocado no seu site para reposição em caso de perda de 

dados. Apesar de mantermos backups diários, a Smart Host Web não oferece garantia de 

que este backup contenha todas as informações atualizadas do site do cliente. 

2.6. RECUSA DE SERVIÇO 

A Smart Host Web reserva o direito de recusar o fornecimento do serviço caso considere 

não ser viável. Reserva-se no direito também de suspender ou cancelar o serviço caso se 

verifique a violação de qualquer uma das Regras e Regulamentos inscritos com ou sem  
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aviso prévio, as contas encerradas devido às violações da política de serviço não serão 

reembolsadas, assim como os domínios que são concedidos gratuitamente pela Smart 

Host. 

2.7. ABUSO 

Qualquer tentativa de prejudicar, caluniar, difamar, ameaçar ou causar danos à Smart 

Host, constitui um motivo para a imediata suspensão / cancelamento do serviço, sem 

direito a reembolso. 

2.8. ABUSO A FUNCIONÁRIOS 

A Smart Host Web possui uma política de tolerância zero para o abuso dirigido à nossa 

equipe. O uso de linguagem obscena ou ofensiva, ameaças ou qualquer outra acção que 

seja caluniosa é motivo para a imediata suspensão ou interrupção dos serviços, sem 

reembolso. 

 

3. USO DO E-MAIL

 

3.1. SPAM (MENSAGENS POR E-MAIL NÃO SOLICITADAS) 

Não será permitida a utilização dos nossos servidores para envio de SPAM. Considera-se 

SPAM o envio em massa de e-mails para utilizadores que não os solicitaram de forma 

explícita, com os quais o remetente não mantenha qualquer vínculo de relacionamento 

pessoal e cuja quantidade comprometa o bom funcionamento dos servidores. Os clientes 

que insistirem nesta prática terão os seus planos de hospedagem imediatamente 

suspensos. Nas duas situações abaixo descritas serão considerados SPAM: 1. A utilização 

dos nossos servidores SMTP para o envio de e-mails em massa, causando alto 

processamento no servidor, o que pode gerar lentidão na entrega de e-mails de outros 

clientes; 2. O uso de outro servidor SMTP, porém, informando e-mail de resposta um 

endereço hospedado nos nossos servidores, fazendo com que todas as mensagens de erro 

sejam recebidas nos nossos servidores (POP), também causando alto processamento e 

problemas adjacentes. 

3.2. VÍRUS 

O cliente deve ser responsável pela segurança do seu computador pessoal utilizando um 

antivírus capaz de detectar o recebimento de vírus por e-mail ou emissão dos mesmos. 

 

 

 

 



 
 

4 
 

4. PAGAMENTOS

 

4.1. DOMÍNIO GRATUITO 

Os termos e condições para o domínio grátis são os seguintes: Iremos registrar o domínio 

pelo prazo de um ano em seu nome (Apenas disponível para novos clientes durante a 

ativação do serviço). Deverá saber, no entanto que só iremos registrar o seu domínio após 

a confirmação do seu pagamento referente ao serviço ativado. Se optar por cancelar o 

serviço antes de um ano fica consciente de que o domínio continuará sua posse. O registro 

do domínio grátis é disponível apenas para pagamentos Anuais. 

4.2.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

O cliente deverá efetuar o pagamento referente aos serviços da Smart Host Web dentro da 

data limite. O atraso por mais de 5 dias poderá representar a suspensão de todos os 

serviços contratados. O atraso de mais de 30 dias representa a desativação da conta (todos 

os dados e informações do cliente serão apagados). 

4.3. DADOS CADASTRAIS 

É de responsabilidade do cliente atualizar os seus dados cadastrais, para que possamos 

manter contato quando necessário e seja possível emitir por e-mail as cobranças pelos 

serviços prestados. Problemas gerados por dados desatualizados ou incorretos são de 

responsabilidade do cliente. 

4.4. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS 

É obrigação do cliente comunicar à Smart Host Web quando desejar cancelar o serviço 

prestado. Isto pode ser feito de uma forma simples e a qualquer momento mantendo 

contato formal com a nossa equipe através de e-mail ou ticket de suporte. 

4.5. REEMBOLSO 

Caso não fique satisfeito com o serviço devolveremos o valor pago, para ter direito à 

devolução deve solicitar o cancelamento do serviço até 30 dias após o pagamento de um 

novo plano, sobre o valor devolvido será descontada uma taxa de serviço de 10% e o valor 

em tabela pelo domínio, caso o mesmo tenha sido atribuído gratuitamente. Reembolsos 

não estarão disponíveis se a conta tiver violado qualquer termo desta página. Se após 30 

(trinta) dias desejar cancelar a sua conta de hospedagem não receberá nenhum reembolso 

de quaisquer quantias já pagas à Smart Host. O reembolso não está disponível para IPs 

Dedicados e Registros de Domínio. 

4.6. GARANTIA DE UPTIME 

A Smart Host Web garante que seu site e serviços que afetam diretamente a sua exibição 

com a Internet (como HTTP ou MySQL) serão acessíveis 99,8% do tempo em qualquer mês 

do calendário. Se não conseguirmos cumprir nossa garantia de uptime, você será emitido 

um crédito equivalente a um (1) dia de serviço por 60 (sessenta) minutos de inatividade. Os 
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primeiros 60 minutos (ou 0,1%) de inatividade por mês não são contabilizados para o 

crédito e o crédito máximo disponível é de um (1) mês de serviço. Os créditos estão 

disponíveis apenas para futuros serviços / faturas e não serão emitidos como restituições. 

Todos os pedidos de crédito devem ser enviadas o mais tardar no dia 10 (dez) do mês 

seguinte à violação de SLA. Os créditos são emitidos com base no tempo de atividade para 

o mês anterior apenas. Por exemplo, se você sofreu menos do que 99,8% de uptime, no 

mês de novembro, será necessário submeter o seu pedido de crédito o mais tardar em 10 

de dezembro. Os pedidos que não forem apresentadas no prazo previsto não serão 

aceitos – sem exceções. As seguintes circunstâncias não são elegíveis para crédito e estão 

expressamente excluídas do nosso Uptime: manutenção programada, ou ataque DDoS ou 

similar, falha de hardware, falha do software terceiro, falha do clientes / erro, problemas 

com clientes ISP, bloqueio da firewall / proibições, ou qualquer outra circunstância além do 

nosso controle razoável. Esta cláusula não se aplica aos assinantes do Servidor VPS ou 

pacotes de Servidor Dedicado. Nós nos reservamos o direito de recusar qualquer 

solicitação de crédito por qualquer ou nenhuma razão. 

4.7. TAXAS DE COBRANÇA PAGSEGURO 

A Smart Host Web cobra uma taxa de 3% do valor total da fatura mais R$ 1,00 real para 

cobrir as taxas cobradas pelo PagSeguro. Não aceitamos, em hipótese alguma, 

reclamações sobre essas taxas, visto que, ao contratar um serviço, o cliente deve 

concordar com o presente Contrato de Prestação de Serviço. 

 

5. ADICIONAIS DA CONTA

 

5.1. IP 

A Smart Host Web não garante o fornecimento de classes diferentes de IP num único 

servidor, dependerá do que possa estar disponível no nosso data center. Devido à 

escassez de endereços de IP em todo o mundo cada IP dedicado deve ser solicitado 

através do formulário de solicitação de IP dedicado, e só será concedido se o requerente 

tiver um motivo válido e completo. 

5.2. RESTAURAÇÕES DE CONTAS E TRANSFERÊNCIAS 

Oferecemos gratuitamente o serviço de transferência da sua conta, mas se houverem 

configurações a serem efetuadas no site para que este funcione no nosso servidor, estas 

deverão ser feitas pelo cliente. 
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6. LIMITES

 

6.1. HOSPEDAGEM ILIMITADA 

O uso do espaço em disco ilimitado ou transferência mensal está sujeito aos seguintes 

termos: 

1. Todas as contas devem ser válidas e não violar qualquer dos termos previamente 

inscritos 

2. As contas não são para o uso de armazenamento em massa de backups, ficheiros de 

áudio, vídeo, zip ou similares. 

3. As contas não são para o uso de massa de distribuição de ficheiros ou torrentes. 

4. Todas as contas encontradas que violem estes termos podem ser suspensas sem pré-

aviso até que o titular da conta resolva o problema. 

Os limites estão sujeitos a alterações a qualquer momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WWW.SMARTHOSTWEB.COM.BR 

E-mail: contato@smarthostweb.com.br 
Telefone: TIM (061) 8202-4966 | Claro (061) 9362-9473 

http://www.smarthostweb.com.br/
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