
 

 

REGRAS OFICIAIS: PROMOÇÃO DE INCENTIVO AO PÚBLICO DA LIGA OVERWATCH 

VISÃO GERAL:  A Promoção de Incentivo ao Público da Liga Overwatch (doravante "Promoção") é composta por 
duas partes distintas (termos definidos abaixo em caixa alta): recompensa de três fichas gratuitas para cada 
hora assistindo a Confrontos, além de uma chance extra de ganhar um Visual grátis em um sorteio ao final de 
cada Confronto individual para cada Confronto assistido até o fim.  As duas ofertas são distintas.  Você pode se 
beneficiar de uma, ou da outra, ou de ambas.  O sorteio  de cada confronto é separado.  A participação de um 
sorteio  em um confronto não implica a participação de outro.  Mais detalhes sobre essas duas ofertas distintas 
são apresentados abaixo. 

NÃO É NECESSÁRIO FAZER COMPRAS OU PAGAMENTOS PARA PARTICIPAR OU VENCER EM QUALQUER 
SORTEIO.  UMA COMPRA NÃO AUMENTARÁ SUAS CHANCES DE VENCER EM QUALQUER SORTEIO.  AS CHANCES DE 
GANHAR UM VISUAL EM CADA SORTEIO DISTINTO DEPENDEM DO NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES VÁLIDAS 
RECEBIDAS DAQUELE SORTEIO COM BASE NO NÚMERO DE ESPECTADORES AO FINAL DE CADA CONFRONTO 
ESPECÍFICO ASSOCIADO ÀQUELE SORTEIO.  VOCÊ NÃO SE QUALIFICARÁ PARA PARTICIPAR DESSA PROMOÇÃO SE 
NÃO RESIDIR EM UM DOS PAÍSES ESPECIFICADOS NA SEÇÃO 3.  

AO PARTICIPAR, VOCÊ CONCORDA EM OBEDECER A ESTAS REGRAS OFICIAIS E DEVERIA LÊ-LAS COM ATENÇÃO. 
ESTAS REGRAS COMPREENDEM: PARTE A (QUE SE APLICA A TODOS OS PARTICIPANTES), PARTE B (QUE SÓ SE 
APLICA A PARTICIPANTES RESIDENTES NOS EUA E NO CANADÁ), E PARTE C (QUE SE APLICA A TODOS OS 
PARTICIPANTES QUE NÃO RESIDEM NOS EUA E NO CANADÁ).  

PARTE A: TERMOS APLICÁVEIS A TODOS OS PARTICIPANTES 

1. COPATROCINADORES: Os copatrocinadores (ou promotores) dessa Promoção são (denominados 
"Patrocinadores"): 

Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, São Francisco, CA 94104 
The Overwatch League, LLC, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618 (para EA e Canadá)   
The Overwatch League, B.V., Stroombaan 16, 1181 VX, Amstelveen, Países Baixos (para todos os países 
qualificados que não EUA e Canadá)   

2. TERMOS E PRAZOS DA PROMOÇÃO:  A Promoção começa no primeiro Confronto da 1ª Fase da temporada de 
2019 da Liga Overwatch, em ou por volta de quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019, e termina com a conclusão do 
último confronto da Grande Final da Liga Overwatch ("Período da Promoção"). Cada confronto oficial da 
temporada regular, de playoff, da Grande Final e das Estrelas da Liga Overwatch (denominados, individualmente, 
"Confronto") durante o Período da Promoção constituirá um evento separado e distinto para estas Regras Oficiais.   

3. QUALIFICAÇÃO: A Promoção de Fichas-brinde após assistir a Confrontos, descrita na seção 4.A abaixo, é aberta 
e oferecida para residentes legalizados dos seguintes países: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, 
Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, 
Holanda, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Reino Unido, Rússia, Suécia, Suíça, Tailândia e Taiwan.  A 
Promoção de Visuais-bônus, descrita na seção 4.B abaixo, é aberta e oferecida apenas a residentes legalizados dos 
seguintes países: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados 
Unidos, França, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia, Suíça e Taiwan. Para a Argentina, essa promoção 
deve ser considerada como regras temporárias para conferir benefícios (visuais/fichas) a jogadores devidamente 
registrados em concordância com estas regras. 

Para poder participar da Promoção, também é preciso ter 13 anos de idade ou mais no momento da inscrição.  Se 
o participante for menor de idade (conforme definido em seu país de origem), então é preciso ter permissão dos 
pais ou responsáveis para participar da Promoção. A Promoção não é válida onde for proibida ou restringida por 



 

 

lei. Empregados, funcionários e diretores dos Patrocinadores e de suas matrizes, empresas afiliadas e subsidiárias e 
suas agências de publicidade, divulgação ou produtoras; patrocinadores, administradores e fornecedores web; 
vendedores, fornecedores e parceiros de produção/distribuição e cada um de seus respectivos funcionários, 
diretores, empregados, representantes e agentes (denominados, juntamente com os Patrocinadores, "Instituições 
Promotoras") e seus dependentes, familiares imediatos (cônjuges e pais, filhos, irmãos e seus respectivos 
cônjuges, independentemente de onde residam) e/ou moradores de suas residências, sejam ou não aparentados, 
não se qualificam para participar dessa Promoção.  

Ao se inscreverem, os participantes concordam com estas Regras Oficiais e com as decisões dos juízes da 
Promoção, que são finais e vinculantes em todos os quesitos relacionados a esta Promoção, salvo se contestado 
nos termos das Seções 17 ou 19 (conforme aplicável). 

Para poder participar dessa Promoção, é preciso ter uma conta em situação regular na (1) Blizzard Entertainment e 
(2) no Twitch ou no MLG, se a visualização estiver sendo feita em uma dessas duas plataformas, em ambos os 
casos em concordância com todos os termos e condições aplicáveis.  As contas do Twitch e do MLG são gratuitas e 
podem ser criadas em http://link.twitch.tv/drops-blizzard-create e 
https://accounts.majorleaguegaming.com/account/links. A conta Blizzard é gratuita e pode ser criada em 
https://us.battle.net/login/en/.  

4. COMO PARTICIPAR: Espectadores que assistem aos confrontos nas plataformas mencionadas abaixo 
(individualmente denominadas "Plataforma") poderão participar da parte 4A ou da parte 4B da Promoção 
(conforme detalhado abaixo) seguindo estes passos:    

Espectadores do Twitch.tv ou do Twitch Desktop App (inclusive do Twitch Mobile App e outros aplicativos 

Twitch para consoles e aparelhos de TV):  

1. Crie ou faça login em sua conta Blizzard Battle.net. 

2. Vincule sua conta Twitch à sua conta Battle.net. 

3. Assista a um confronto ao vivo durante o Período da Promoção. 

Espectadores MLG.com:  

1. Crie ou entre na sua conta Blizzard Battle.net. 

2. Vincule sua conta MLG à sua conta Battle.net. 

3. Assista à transmissão ao vivo de um Confronto durante o Período da Promoção. 

Overwatchleague.com, aplicativo da Liga Overwatch, Battle.net e cliente de Overwatch: 

1. Crie ou entre com a sua conta Blizzard no site www.overwatchleague.com, no Battle.net ou no cliente de 

Overwatch. 

2. Assista à transmissão ao vivo de um Confronto durante o Período da Promoção. 

As condições de participação supracitadas (aplicáveis conforme a plataforma de visualização) são as “Condições 
Iniciais”.  Quem assistir pelo aplicativo da MLG não estará qualificado para participar. 

A.  Fichas-brinde - Todos os espectadores que cumprirem as Condições Iniciais e assistirem à 
transmissão ao vivo de um Confronto receberão 3 fichas (conforme definido na Seção 7) para cada hora 
acumulada assistindo a Confrontos.  As horas de visualização se acumulam de um Confronto a outro.  A contagem 
das horas de visualização começa no início do primeiro Confronto do dia e se encerra 105 (cento e cinco) minutos 
após o início do último Confronto do mesmo dia.  Nenhum sorteio ou elemento ocasional está envolvido nesse 
aspecto da Promoção. 

http://link.twitch.tv/drops-blizzard-create
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__accounts.majorleaguegaming.com_account_links&d=DwMFAg&c=qE8EibqjfXM-zBfebVhd4gtjNZbrDcrKYXvb1gt38s4&r=SSdeqrs2bXAjHrXej0whXmaHe1NWo-SVVu4bV1dUAeA&m=B9eOH9n87JJGhde_SkFkIWvcFg3FrUNNIwDHQgeukzE&s=5sAxB2K5jUtTQ9YWUH6h3J7wm_717G0FDwoZp8tpRow&e=
https://us.battle.net/login/en/
https://us.battle.net/account/creation/pt/
https://us.battle.net/login/pt/?ref=https://battle.net/account/management/&app=bam&cr=true
https://us.battle.net/support/en/article/66385?utm_source=internal-support_forums&utm_medium=posting&utm_campaign=BlizzardCSEU&utm_content=solution
https://us.battle.net/account/creation/pt/
https://us.battle.net/login/pt/?ref=https://battle.net/account/management/&app=bam&cr=true
https://accounts.majorleaguegaming.com/account/links
https://us.battle.net/account/creation/pt/
https://us.battle.net/login/pt/?ref=https://battle.net/account/management/&app=bam&cr=true
http://www.overwatchleague.com/pt-br/


 

 

B.  Visuais-Bônus - Todos os espectadores que preencherem as Condições Iniciais e transmitirem ao 
vivo um confronto na conclusão do mapa final do confronto serão inscritos em um sorteio para concorrerem a 1 
visual (conforme definido na Seção 7), em conformidade com a Seção 5.  

Durante o Período da Promoção, ocorrerão aproximadamente 280 confrontos na temporada regular, 18 em 
playoffs e um número ainda a ser definido de confrontos de Estrelas. Para ver o cronograma completo, visite a 
página do cronograma no site da Liga Overwatch aqui.  Limite de uma (1) inscrição por conta Blizzard e conta 
Twitch por confronto, independentemente do método de inscrição (e qualquer pessoa que tenha mais de uma 
conta Blizzard ou Twitch terá direito a apenas uma (1) inscrição). Qualquer tentativa, de qualquer pessoa de fazer 
mais inscrições do que o número permitido usando diversas contas ou qualquer outro método, incluindo, entre 
outros, scripts, macros ou quaisquer outros meios, automatizados ou não, que subvertam a operação pretendida 
da Promoção, anulará todas as inscrições dessa pessoa e a desqualificará.   

Se o participante não quiser participar automaticamente da Promoção, ele(a) pode ou (1) fazer logout da(s) 
conta(s) Twitch, MLG ou Blizzard (conforme o caso) antes do final de um confronto específico; (2) desvincular sua 
conta Twitch ou MLG (conforme o caso) da conta Blizzard se estiver assistindo na plataforma Twitch ou MLG; ou 
(3) contatar o suporte ao cliente da Blizzard aqui pedindo para não participar do Programa de Incentivo ao Público 
da Liga Overwatch e os Patrocinadores o(a) removerão da lista de espectadores qualificáveis para essa Promoção 
em qualquer confronto futuro. 

5. SORTEIOS PARA VISUAIS-BÔNUS:  Ao final de cada confronto durante o Período da Promoção, potenciais 
ganhadores de Visuais-Bônus serão selecionados aleatoriamente dentre os participantes qualificados que 
preencham os critérios listados na Seção 4.B. O sorteio será conduzido pelos Patrocinadores ou por um 
responsável independente apontado por eles. As chances de ganhar visuais por meio do sorteio em qualquer 
confronto específico dependerão do número de participantes qualificados que estejam assistindo à transmissão ao 
vivo no final do confronto. O número de sorteados em cada sorteio será determinado de acordo com a seguinte 
fórmula:  2*RQ(N), onde "N" corresponde ao número de participantes qualificados (para esclarecer, o número de 
sorteados será igual a duas vezes a raiz quadrada do número de participantes qualificados que estejam assistindo à 
transmissão ao vivo no final do confronto especificado).  Os patrocinadores se reservam o direito de aumentar as 
chances de sorteio em confrontos específicos ou durante períodos de tempo limitados durante o Período da 
Promoção.  Para evitar dúvidas, fichas-brinde serão concedidas a todos os participantes qualificados que 
preencham os critérios listados na Seção 4.A e não serão distribuídas com base em sorteios.   

6. NOTIFICAÇÕES E CHECAGEM DE BRINDES OU PRÊMIOS: Em até 48 horas após a conclusão de cada confronto 
específico e da determinação por parte dos Patrocinadores (ou do responsável por eles indicado) dos participantes 
qualificados e dos sorteados, ocorrerá o seguinte: (a) Fichas-Brinde serão creditadas às contas Blizzard das pessoas 
que as ganharam, conforme a Seção 4A acima, e (b) cada sorteado poderá reivindicar um Visual-Bônus grátis por 
meio de sua conta Blizzard. Ambas as situações estão sujeitas ao cumprimento destas Regras Oficiais. Jogadores de 
Xbox One® e do sistema PlayStation®4 devem vincular suas contas Xbox Live ou PlayStation®Network à sua conta 
Blizzard para resgatar fichas. É necessária uma licença de jogo para resgatar fichas no jogo Overwatch.    Se seu 
jogo Overwatch estiver vinculado à sua conta Blizzard (que, por sua vez, deve estar vinculada à sua conta Xbox Live 
ou PlayStation®Network, conforme detalhado acima), as fichas aparecerão em sua conta Blizzard Overwatch sem 
que você precise tomar qualquer atitude.  Se não estiver, então as fichas serão armazenadas para você até que 
você vincule o jogo Overwatch à sua conta Blizzard até a data de validade (conforme detalhado na Seção 7 abaixo). 
Se for sorteado, você será notificado por e-mail em até 30 dias após o confronto, e precisará preencher quaisquer 
formulários ou outras documentações enviadas pelo Patrocinador (ou pelo responsável por ele indicado) para 
receber seu prêmio. O não cumprimento destas Regras Oficiais pode acarretar em desqualificação, confisco do 
prêmio e, se os Patrocinadores assim decidirem, escolha de outro participante qualificado para receber o prêmio 
confiscado, em conformidade com estas Regras Oficiais, que estará sujeito à desqualificação nos mesmos termos. 

7. FICHAS-BRINDE E VISUAIS-BÔNUS:    

https://overwatchleague.com/pt-br/schedule
https://us.battle.net/support/pt/


 

 

Fichas da Liga Overwatch são itens virtuais que podem ser resgatadas para obter itens virtuais relacionados à Liga 
Overwatch no jogo Overwatch (denominadas, individualmente, "Ficha").  Fichas não têm valor para resgate em 
dinheiro, não são transferíveis e não podem ser comercializadas ou trocadas de forma alguma.  Visuais para a página 
inicial são itens virtuais a serem usados por diversão durante os jogos (individualmente, "Visual").  Fichas não têm 
valor monetário algum, não são transferíveis e não podem ser comercializadas ou trocadas de forma alguma.  Por 
motivos unicamente de conveniência, cada Visual-Bônus será entregue através do depósito, na conta Blizzard do 
sorteado, de fichas suficientes para que ele escolha o Visual que quiser.  Fichas-brinde e, se aplicável, fichas comuns 
suficientes para resgatar o Visual-Bônus escolhido pelo sorteado serão adicionadas diretamente às contas Blizzard 
dos participantes, não sendo necessária qualquer ação adicional por parte do participante (sujeito à Seção 6 
detalhada acima).  O uso de fichas e visuais está sujeito a todos os termos e condições aplicáveis à licença do jogo 
Overwatch, inclusive o Acordo de Licença do Usuário Final da Blizzard, disponível aqui.  Fichas (inclusive as dos 
Visuais-brinde) que forem concedidas mas não "resgatadas" em um jogo Overwatch (inclusive ao vincular uma conta 
Xbox Live ou PlayStation®Network à sua conta Blizzard) até 31 de dezembro de 2019 perderão a validade e não serão 
substituídas.  Fichas "resgatadas" em um jogo Overwatch em uma plataforma (ex.: PC, Xbox® One ou Playstation® 
4) não estarão mais disponíveis para "resgate" em uma conta do jogo Overwatch de outra plataforma após 30 dias. 
Os participantes são os únicos responsáveis por remeter às autoridades fiscais quaisquer impostos devidos 
relacionados à premiação de fichas-brinde ou visuais-bônus. 

8. LISTA DE SORTEADOS: Para obter uma lista com todos os ganhadores de Fichas-brinde, contate o atendimento 
ao cliente da Blizzard aqui, especificando o nome do Confronto cuja lista de sorteados você gostaria de ver.  Os 
pedidos devem ser recebidos em, no máximo, 60 (sessenta) dias após a conclusão do Confronto em questão da 
Promoção. 

9. PUBLICIDADE: Exceto nos casos proibidos pela lei vigente, todos os ganhadores de Visuais-Bônus concordam em 
participar de propagandas plausíveis, conforme possa ser requerido pelos Patrocinadores a respeito da Promoção. 
Os Patrocinadores se reservam o direito de publicar o nome de cada sorteado, sua foto e seu país de residência em 
sua lista de sorteados e em seus sites.  

10. PRIVACIDADE:  Todas as informações enviadas aos Patrocinadores pelos participantes serão tratadas em 
conformidade com a política de privacidade da plataforma utilizada pelo participante para assistir ao devido 
confronto e podem ser compartilhadas com a Blizzard Entertainment para atender a essa Promoção.  As 
informações enviadas pelos participantes serão compartilhadas pelos Patrocinadores com a Blizzard Entertainment 
e estarão sujeitas a e serão tratadas de forma consistente com a política de privacidade da Blizzard Entertainment, 
à qual é possível ter acesso em http://us.blizzard.com/en-us/company/about/privacy.html.  Participantes 
qualificados que residirem em Taiwan devem acessar a política de privacidade de Blizzard Entertainment aqui: 
http://tw.blizzard.com/zh-tw/company/about/privacy.html.  

11. DIREITOS DOS PATROCINADORES: Todos os Patrocinadores têm o direito, a qualquer momento, a seu total 
critério, a: 

• verificar a elegibilidade de qualquer participante (inclusive sua idade e seu local de residência); 

• desqualificar qualquer participante que esteja abusando ou interferindo na operação da Promoção, ou 
que tenha se inscrito por meios fraudulentos, ou que os Patrocinadores acreditem ter agido de má-fé 
perante estas Regras Oficiais; e 

• desqualificar qualquer participante que publique registros ou comentários nos canais de mídias sociais 
e/ou nos recursos interativos dos websites ou outras plataformas do Patrocinador ou da Blizzard que 
sejam, na opinião do Patrocinador, inapropriados, ofensivos ou perturbadores para os demais 
participantes, fãs do Patrocinador ou diretamente direcionados ao Patrocinador, ou contrários à lei 
vigente, e a um ou mais Patrocinadores, ou contrários à lei vigente, ou aos termos de uso ou serviço dos 
Patrocinadores ou dos vendedores ou fornecedores dos Patrocinadores (inclusive diretrizes comunitárias 
ou outros termos que regem o comportamento adequado), e remover qualquer registro ou comentário 
dessa natureza. 

http://us.blizzard.com/en-us/company/legal/eula
https://us.battle.net/support/pt/
http://us.blizzard.com/en-us/company/about/privacy.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__tw.blizzard.com_zh-2Dtw_company_about_privacy.html&d=DwMGaQ&c=qE8EibqjfXM-zBfebVhd4gtjNZbrDcrKYXvb1gt38s4&r=SSdeqrs2bXAjHrXej0whXmaHe1NWo-SVVu4bV1dUAeA&m=QhH5uUE6IgMzFnNl44zMapwcM8n0K6Gw3is651UpCeM&s=6zi6IdheE_Zuj5zqKz7EOIhTDJ6svtJgTtV908I6_OA&e=


 

 

Os Patrocinadores se reservam o direito de estender, revogar, alterar ou suspender a promoção ou estas Regras 
Oficiais a qualquer momento se circunstâncias que fogem ao seu controle (que não poderiam ser plausivelmente 
previstas na época da Promoção e que não puderam ser evitadas por meios adequados) a tornarem inviável. 

12. CONTATO: Se você tiver qualquer dúvida com relação à Promoção, contate o atendimento ao cliente da 
Blizzard aqui.  

PARTE B: TERMOS APLICÁVEIS AOS PARTICIPANTES RESIDENTES NOS EUA 

Os termos a seguir se aplicam apenas aos participantes que residem nos Estados Unidos e no Canadá:  

13. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Os participantes concordam que as Instituições Promotoras não detêm 
responsabilidade alguma e que serão consideradas isentas de responsabilidade perante quaisquer estragos, perdas 
ou danos causados a quaisquer pessoas, inclusive morte ou danos patrimoniais resultantes, parcial ou totalmente, 
direta ou indiretamente, da aceitação, da posse, do uso ou mau uso das fichas do jogo, ou da participação nesta 
Promoção ou em qualquer atividade relacionada à Promoção, ou por qualquer erro de impressão, produção, 
tipográfico, humano ou qualquer outro na impressão, na oferta, ou no anúncio de qualquer ficha ou visual. 

14. RESTRIÇÕES DE RESPONSABILIDADE: As Instituições Promotoras não se responsabilizam por inscrições 
ilegíveis, perdidas, atrasadas, danificadas, destruídas, imprecisas, retardadas, incompletas, fora do prazo, 
ininteligíveis, não entregues, malconduzidas, falsificadas ou roubadas; ou por redes ou linhas de emissoras, 
satélites ou telefones incompletas, perdidas, interrompidas ou indisponíveis, torres de celulares e equipamentos 
afins (inclusive aparelhos telefônicos), sistemas online de computadores, equipamentos de informática, softwares, 
vírus ou bugs, servidores ou provedores, ou outras conexões, disponibilidade ou acessibilidade; ou por falhas de 
comunicação, computadores, telefones, celulares, satélites ou transmissões a cabo falhos, disfunções, falhas ou 
dificuldades de hardware ou software; ou por quaisquer outros erros ou problemas de qualquer natureza, seja 
tipográfica, de impressão, humana, técnica, mecânica, eletrônica, de rede ou outra, incluindo quaisquer outros 
erros ou problemas que possam vir a ocorrer relacionados à administração da Promoção; ou pela captura incorreta 
ou imprecisa de inscrições ou qualquer outra informação, ou pela falha em captar tais informações.  Pessoas que 
manipularem ou abusarem de qualquer aspecto da promoção ou do site, por determinação exclusiva dos 
Patrocinadores, serão desqualificadas (e todas as inscrições associadas serão anuladas), e os Patrocinadores se 
reservam o direito de invalidar a elegibilidade do participante para esta ou qualquer outra promoção ofertada 
pelos Patrocinadores.  Inscrições geradas por meios robóticos, programados, scripts, macros, ou qualquer outro 
meio automatizado ou que subverta o processo de inscrição serão desqualificadas. As Instituições Promotoras não 
se responsabilizam por estragos ou danos causados ao computador dos participantes ou de qualquer outra pessoa 
relacionados a ou resultantes da participação na Promoção ou do download de materiais de algum site relacionado 
à Promoção.  Se qualquer parte da Promoção for, na opinião exclusiva dos Patrocinadores, comprometida por 
vírus, worms, bugs, intervenções humanas não autorizadas ou outras causas que, na opinião particular dos 
Patrocinadores, corrompam ou danifiquem a administração, a segurança, a imparcialidade ou a equidade, ou o 
envio de inscrições, os Patrocinadores se reservam o direito, a seu próprio critério, de suspender ou cancelar a 
Promoção e, se cancelada, eleger aleatoriamente os ganhadores dentre as inscrições não suspeitas e qualificadas 
recebidas antes da ação tomada ou conforme considerado justo ou apropriado pelos Patrocinadores. No caso de 
uma disputa com relação às inscrições recebidas de diversos jogadores com a mesma conta Blizzard, o assinante 
autorizado da conta Blizzard no momento da inscrição será definido como participante e deverá obedecer a estas 
Regras Oficiais.  O assinante autorizado da conta é a pessoa física que recebe o endereço de e-mail do Provedor de 
Internet (PI), de um provedor online ou de outra organização responsável pelo envio de endereços de e-mail 
associada à conta Blizzard.  

15. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA AS INSTITUIÇÕES PROMOTORAS SE RESPONSABILIZARÃO POR QUAISQUER 
DANOS OU PERDAS DE QUALQUER NATUREZA, INCLUINDO DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, 
CONSEQUENTES OU PENALIZANTES QUE ADVENHAM DO ACESSO E DO USO DO PARTICIPANTE DE QUALQUER 
SITE OU DOWNLOAD E/OU DO DOWNLOAD DE MATERIAIS PARA IMPRESSÃO DE QUALQUER SITE ASSOCIADO A 

https://us.battle.net/support/pt/


 

 

ESTA PROMOÇÃO. SEM LIMITAÇÃO AO SUPRACITADO, TUDO O QUE É APRESENTADO NO SITE DA PROMOÇÃO É 
ENTREGUE “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIA ALGUMA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, 
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS IMPLÍTICAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM 
PROPÓSITO ESPECÍFICO OU NÃO VIOLAÇÃO. ALGUMAS JURISDIÇÕES PODEM NÃO PERMITIR RESTRIÇÕES OU A 
NÃO RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU A EXCLUSÃO DE GARANTIAS 
IMPLÍCITAS, ENTÃO ALGUMAS DAS RESTRIÇÕES OU EXCLUSÕES SUPRACITADAS PODEM NÃO SE APLICAR A 
VOCÊ. ANALISE AS LEIS LOCAIS PARA AVERIGUAR QUAISQUER RESTRIÇÕES OU LIMITAÇÕES RELATIVAS A ESSAS 
RESTRIÇÕES OU EXCLUSÕES.   

16. ARBITRAGEM: Qualquer disputa relativa à Promoção que não for solucionada dentro do período de 30 (trinta) 
dias a contar do recebimento na notificação escrita por qualquer parte enviada pela outra parte deverá ser 
resolvida por uma arbitragem vinculante e final diante de um árbitro.  A demanda por arbitragem será feita dentro 
de um prazo razoável após uma reivindicação, disputa, violação ou outra questão ter sido levantada, e, em 
circunstância alguma, poderá ser feita depois de dois anos após a parte prejudicada ter sido informada ou dever 
ter sido informada da reivindicação, disputa ou violação.  A arbitragem será conduzida de acordo com as Regras de 
Arbitragem Comercial da Associação Americana de Arbitragem (as “Regras AAA”).  A arbitragem será feita por um 
único árbitro com experiência nos argumentos em questão, selecionado de acordo com as Regras AAA.  A 
arbitragem acontecerá em um local adequado na região metropolitana de Los Angeles, Califórnia, conforme 
especificado pelo árbitro (ou outro local adequado definido pelas partes e pelo árbitro), e será conduzida de 
acordo com as Regras AAA (independentemente de qualquer cláusula de eleição de foro deste Acordo), desde que 
estejam em conformidade com este Acordo.  As partes não terão direito à produção antecipada de provas além da 
troca de documentos relevantes e de um depoimento que não exceda oito horas, exceto se for permitido pelo 
árbitro ou pelas Regras AAA.  No entanto, as partes também terão o direito de chamar para depor qualquer 
especialista que seja apresentado para testemunhar na audiência de arbitragem.  A decisão do árbitro será final e 
vinculante para quaisquer questões submetidas à arbitragem e substituirá qualquer outra ação ou processo de 
qualquer natureza; e, se necessário, qualquer sentença sobre decisão do árbitro poderá ser julgada em qualquer 
vara que tenha jurisdição sobre o assunto em questão ou sobre a parte contra a qual a sentença está sendo 
aplicada.  O árbitro expedirá uma decisão racional para respaldar sua sentença final, e não terá poder para expedir 
qualquer decisão que não seja consistente com ou seja contrária à legislação de Delaware.  O árbitro também não 
terá poder algum para adjudicar indenizações exemplares, especiais ou penalizantes e também não terá poder 
algum para adjudicar indenizações incidentais ou por dano indireto ou indenizações por lucros perdidos.  Os 
honorários e custos razoáveis dos advogados da(s) parte(s) vencedora(s) (conforme decidido pelo árbitro) deverão 
ser reembolsados pela(s) outra(s) parte(s).  Para os residentes de Nova Jérsei, as restrições acima não se aplicam 
nos casos em que honorários advocatícios, custas judiciais ou outras indenizações forem obrigatórios por lei.  Salvo 
se requerido por lei, as partes concordam em manter confidenciais a existência e os detalhes de qualquer disputa 
sujeita a esta disposição, inclusive os resultados da arbitragem.  O supracitado não deverá ser interpretado como 
uma proibição às partes de divulgar informações relevantes a seus conselheiros legais, financeiros e demais 
vinculados a qualquer disputa dessa natureza, desde que tais conselheiros concordem em manter a 
confidencialidade prevista nesta disposição. 

17. ELEIÇÃO DE FORO: Salvo onde for proibido, todos os participantes concordam que: (1) toda e qualquer disputa, 
reivindicação e causa de pedir decorrente de ou relacionada a esta Promoção ou a qualquer prêmio outorgado 
será resolvida individualmente, sem recurso a qualquer forma de ação coletiva; (2) toda e qualquer reivindicação, 
decisão e sentença será limitada às despesas diversas reais incorridas, e, sob circunstância alguma, o participante 
terá permissão para embolsar os honorários advocatícios ou outras custas judiciais; (3) nenhuma indenização 
penalizante, incidental, especial, por dano indireto ou outra, inclusive por lucros perdidos, será expedida 
(denominadas, coletivamente, "Indenizações Especiais"); e (4) renunciam, pelo presente, todos os direitos a 
reivindicar Indenizações Especiais e a ter tais indenizações multiplicadas ou acrescidas. A legislação de Delaware, 
independentemente das regras de eleição de foro de Delaware, regem a Promoção e todos os aspectos a ela 
relacionados. 

PARTE C: TERMOS APLICÁVEIS AOS PARTICIPANTE DE FORA DOS EUA: 



 

 

Os termos a seguir se aplicam apenas àqueles participantes que residem em um dos países qualificados fora dos 
Estados Unidos listados na Seção 3:   

18. RESPONSABILIDADE:  

Ao participar da Promoção, você aceita as características e restrições das mídias utilizadas, tais como redes 
telefônicas ou de internet e os riscos e impactos de interrupções e, mais generalizadamente, os riscos inerentes à 
comunicação via internet, tais como proteção limitada de dados, malware e vírus. É de responsabilidade dos 
participantes tomar todas as medidas previsíveis e razoáveis para proteger seu computador ou aparelho celular e 
seu conteúdo. Participar da competição é de responsabilidade exclusiva do participante e, salvo se explicitamente 
estabelecido nestas Regras Oficiais, os Patrocinadores não se responsabilizarão por quaisquer problemas ou 
disfunções relacionadas a ferramentas técnicas, computadores, linhas telefônicas, sistemas de transmissão, ou 
conexões de internet que poderiam impedir o participante de participar da Promoção ou de aceitar quaisquer 
fichas ou visuais, em conformidade com estas Regras Oficiais. O participante é o único responsável pelo uso e pelo 
controle de seus próprios dispositivos e sua caixa de e-mails. 

A disposição a seguir não se aplica se você residir na Alemanha. Se os Patrocinadores não cumprirem estas Regras 
Oficiais, serão responsabilizados pela perda ou pelo dano que você sofrer, desde que seja um resultado previsível 
de uma violação dos Patrocinadores a estes termos e condições ou de sua negligência, mas não se 
responsabilizarão por qualquer perda ou dano não previsível. Perdas ou danos são previsíveis se forem uma 
consequência óbvia de uma violação por parte dos Patrocinadores ou se forem contempladas por você e pelos 
Patrocinadores no momento em que você se inscrever na Promoção. Os Patrocinadores não se responsabilizarão 
por danos que não derivarem diretamente de uma violação de uma das obrigações dos Patrocinadores. Qualquer 
outra responsabilização por danos está excluída; no entanto, suas leis de direito do consumidor também podem se 
aplicar.  Estas Regras Oficiais não pretendem limitar, modificar ou restringir os seus direitos de defesa do 
consumidor em qualquer esfera. A disposição a seguir não se aplica se você residir na Alemanha. Os 
Patrocinadores serão inteiramente responsabilizados em caso de negligência grave ou intencional, bem como se 
houver uma garantia ofertada pelos próprios Patrocinadores por danos sofridos pelos participantes com relação à 
Promoção.  Em casos de negligência leve, os Patrocinadores também serão inteiramente responsabilizados no caso 
de perda de vida, lesões físicas ou debilitação da saúde. Em casos de uma violação de negligência leve às 
obrigações contratuais cruciais, a responsabilidade dos Patrocinadores será limitada ao dano patrimonial e à perda 
financeira resultantes no dano previsível e típico. Uma obrigação crucial é uma obrigação que precisa ser cumprida 
para que se execute a organização da Promoção de maneira adequada e mediante o cumprimento que se faz 
destes termos e condições e com o qual se tem o direito de contar. Qualquer outra responsabilidade por danos 
está excluída. 

19. LEGISLAÇÃO E JURISDIÇÃO: A Promoção e estas Regras Oficiais e qualquer disputa ou reivindicação originária 
de ou relacionada a elas são regidas pela legislação inglesa. Como consumidor, você se beneficiará de quaisquer 
disposições obrigatórias da legislação de sue país de residência.  Nada nestes termos e condições, incluindo a 
cláusula anterior, afeta seus direitos como consumidor, fazendo valer as disposições mandatórias da legislação 
local. 

Qualquer disputa ou reivindicação derivada de ou relacionada a esta Promoção ou a estas Regras Oficiais estarão 
sujeitas à jurisdição não exclusiva dos tribunais da Inglaterra. Se você for um consumidor residente em outro país, 
também poderá abrir processos na sua justiça local. 

 


