RELATÓRIO DE INFRAÇÕES

Data:

Atenção: Política de Uso Aceitável do PayPal
E-mail: infringementreport@paypal.com
Prezado PayPal:

Eu, abaixo assinado, declaro SOB PENA DE PERJÚRIO que


Sou o proprietário ou um agente autorizado a atuar em nome do proprietário de
determinados direitos de propriedade intelectual (“Proprietário de IP”);



Acredito de boa-fé que o site ou a página da Web localizado na(s) seguinte(s) URL(s) ou
uma captura de tela que está anexada aqui (a “página da Web”) vende, oferece para venda,
disponibiliza produtos e/ou serviços ou inclui conteúdo ou materiais que infringem os direitos
de propriedade intelectual do Proprietário de IP.

URL:

URL:


Os direitos de propriedade intelectual violados pela página da Web (por exemplo, “Direitos
autorais XYZ”, “Marca registrada ABC, Nº de Reg. 123456, registrado em 1/1/04” etc.) são os
seguintes:



A página da Web infringe os direitos de IP do proprietário de IP da(s) seguinte(s) forma(s):



Acredito de boa-fé de que o uso da página da Web da maneira descrita acima não é
autorizado pelo Proprietário de IP ou pela lei.



Se as atividades descritas acima incluem o uso de serviços do PayPal para fazer pagamentos
por produtos ou serviços infratores, acredito de boa-fé que na verdade os serviços de
pagamento do PayPal estão sendo usados para fazer pagamentos por produtos ou serviços
infratores na página da Web. Explique brevemente a natureza dessa convicção de boa-fé (uma
vez que a presença de um botão em um site não significa que o PayPal está realmente
fornecendo serviços de pagamento):



Entendo que este Relatório pode causar a restrição temporária ou permanente da conta do
PayPal e/ou dos serviços do PayPal associados à página da Web. A restrição da conta do
PayPal terá sérias consequências, incluindo a incapacidade do titular da conta de usar os
serviços do PayPal em conexão com qualquer empresa ou transação, não apenas aqueles
associados à página da Web identificada.



Entendo que o PayPal pode fornecer uma cópia deste Relatório ao titular da conta do
PayPal relevante.



Concordo em indenizar o PayPal de e contra todas e quaisquer reclamações, perdas,
responsabilidades, custos e despesas, incluindo honorários advocatícios razoáveis, que o
PayPal possa incorrer em conexão com a restrição da conta ou a remoção do conteúdo
infrator identificado neste aviso.



As informações deste aviso são verdadeiras e precisas.

Assim sendo, examine quaisquer contas ou serviços do PayPal que possam estar associados à página
da Web.
Atenciosamente,

Assinatura

Posso Ser Contatado em (*obrigatório)
Nome do Proprietário de IP*:
Nome e Título*:
Empresa:
Endereço*:
Cidade, Estado e CEP*:
E-mail:
Telefone*:
Fax:

