
Políticas Financeiras Internas

Com o intuito de dinamizar a relação empresa x cliente, a Fdmedia adota as seguintes políticas na 
concessão de crédito, formas de pagamento, métodos e ações �nanceiras. Todos os pedidos, 
contratos, pagamentos e recebimentos são regidos por esta política.

1. Formas de pagamento disponíveis

Na Fdmedia, os clientes tem as seguintes formas de pagamento disponíveis:

a) Boleto Bancário à vista - válido para compras à vista, com pagamento antecipado como em 
toda loja virtual.

b) Boleto Bancário faturado - válido para compras parceladas, com entrada à vista e demais 
pagamentos em (I) 30/60 e 90 dias para Pessoas Físicas ou (II) 7/21/28 dias para Pessoas Jurídicas. 
Esta forma de pagamento está sujeita a aprovação de crédito, de acordo com as normas internas 
presentes na seção X deste termo.

c) Faturamento no fechamento do mês - é a modalidade onde o cliente possui uma «conta» 
interna, e todos os serviços feitos no período entre os dias 26 do mês anterior até o dia 25 do mês 
atual, que  serão cobrados em única parcela, com vencimento para o último dia útil do mês atual. 
Esta forma de pagamento está sujeita a aprovação de crédito, de acordo com as normas internas 
presentes na seção X deste termo.

d) Depósito bancário/TED - válido exclusivamente para compras e pagamentos à vista, de forma 
antecipada.

e) Cartão de crédito - válido para compras à vista e parceladas, sendo o pagamento feito de forma 
antecipada à entrega. O pagamento no cartão será feito na operadora, credenciadora ou 
intermediadora de escolha da Fdmedia. O parcelamento máximo será em até 3 vezes. Para casos 
onde o cliente deseje um número maior de parcelas, arcará com as taxas pertinentes.

2. Concessão de crédito

A concessão de crédito para compras com faturamento no boleto (opção b da Seção 1) e para o 
pagamento no fechamento do mês (opção c da Seção 1) só é feita, caso a conta do cliente solicitante 
atenda aos seguintes critérios:

a) Em caso de Pessoa Física: ter CPF ativo e válido na Receita Federal, ser maior de 18 anos, não ter 
apontamentos, restrições ou protestos neste CPF; Em caso de Pessoa Jurídica: ter CNPJ ativo e válido 
na Receita Federal, sem nenhum impedimento e com mais de 6 meses de existência. Não possuir 
apontamentos, restrições ou protestos neste CNPJ.
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b) Ter relacionamento mínimo de 6 meses com a Fdmedia Inforhost Brasil, tendo histórico positivo 
nos pagamentos, sem atrasos nos pagamentos dos últimos 3 meses.

c) O limite de crédito disponível para faturamento é feito considerando como valor máximo de cada 
parcela, 30% da soma de valores previamente pagos em dia à Fdmedia nos 3 meses anteriores à 
solicitação. Logo, um cliente com histórico de compras em R$ 2.000,00 nos últimos 3 meses, poderá 
pagar até R$ 600,00 ao mês de parcela. Considerando o parcelamento máximo em 3 vezes, este 
poderá efetuar uma compra de até R$ 2.100,00 parcelada ou até R$ 600,00 com faturamento em 
única parcela.

3. Atrasos e Inadimplência

Para os casos em que o pagamento por produtos ou serviços não forem identi�cados, nas 
modalidades de contratos mensais, pacotes mensais ou parcelas de pedidos faturados, os clientes 
inadimplentes poderão sofrer as seguintes sanções:

a) Cobrança de multa em 2% ao mês e juros de 0,33% ao dia.

b) Suspensão da prestação dos serviços ao terceiro dia de vencido.

c) Envio do título vencido para o cartório para Protesto e inscrição dos dados nos órgãos de Proteção 
ao Crédito como Serasa e/ou SPC;

d) Suspensão do direito de faturar novos pedidos por 3 meses, contados a partir da quitação do 
débito.

e) Para serviços de hospedagem ou serviços web onde haja interrupção do serviço, será cobrado 
além da multa e juros o valor de R$ 6,90 referente ao serviço de reativação dos planos contratados.

4. Reembolsos e cancelamentos

Para os casos onde houver cancelamento de um serviço pré-pago e seja necessário o reembolso do 
cliente em um valor total ou parcial, este o será feito da seguinte forma:

a) Para pagamentos realizados via Boleto, depósito ou TED o reembolso será feito via depósito 
bancário ou Vale Postal, no nome/CPF do cliente em um prazo máximo de 15 dias corridos.

b) Para pagamentos realizados via Cartão de crédito, o cliente poderá optar por receber um estorno 
de crédito junto à operadora/credenciadora/intermediadora ou receber o reembolso mensal, via 
depósito bancário, da parcela. O prazo para estorno no cartão dependerá da empresa 
intermediadora. Para o depósito da parcela, o prazo máximo é até o dia 30 de cada mês seguinte.
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5. Pagamentos de Serviços de Impressão Grá�ca

Pagamentos relacionados com prestação de serviços de impressão são feitas da seguinte forma:

a) Boleto bancário à vista, depósito bancário ou transferência sendo sempre feitos de forma 
antecipada, no momento da aprovação da arte para impressão;

b) Cartão de crédito em até 3 vezes, arcando o cliente com as taxas da operadora e efetuando o 
pagamento única e exclusivamente de forma antecipada.

6. Pagamentos provenientes do exterior

Para os casos em que o pagamento for feito do exterior, todas as taxas, tarifas, comissões e juros 
serão cobrados do cliente no momento do pagamento. A Fdmedia não se responsabiliza por tais 
acréscimos. O parcelamento para pagamentos provenientes do exterior não está disponível.

7. Protestos

Quando um título vai a protesto, o cliente precisa efetuar o pagamento à Fdmedia e nós lhe 
enviaremos uma carta de anuência, autorizando o Cartório à baixar o protesto. Todas as taxas, juros 
e o custo com o envio da carta via Sedex serão incluídos no valor original devido, devendo ser pago 
em única cota, via depósito bancário.

8. Suspensões do Serviço

Os serviços serão suspensos sempre que uma fatura �que 3 dias em aberto. A re-ativação só será 
possível após a quitação total de todos os débitos dos clientes. Logo, a quitação de uma fatura 
sozinha, quando mais de uma fatura estiver em aberto, não habilitará os serviços.

A Fdmedia está constantemente em busca de dinamizar a relação com você cliente. Caso tenha 
alguma dúvida, ou precise de informação, por favor, entre em contato conosco através dos 
telefones no rodapé da página.


