Termo de Recebimento
Certificado Digital Serasa Experian
Prezado cliente, neste Termo de Recebimento, serão listados os itens entregues no momento da validação presencial, além
de outras informações importantes. Dessa forma, solicitamos, por gentileza, a conferência das informações antes de assiná-lo.
Declaro ter recebido os seguintes itens:

Item

Sim

Não

Cartão Inteligente
Leitora
Token
Manual de Instalação
Termo de Titularidade
Teste Técnico
Recebi a visita in company:

Sim

Não

Estou ciente que a solicitação da visita in company implica no pagamento do valor especificado
no site https://serasa.certificadodigital.com.br/politica-de-visitas
Também estou ciente de que, após a emissão do Certificado Digital, informações, tais como PIS/CEI, por exemplo,
não poderão ser incluídas ou excluídas. Elas deverão ser solicitadas e conferidas durante o processo de emissão,
em caso de necessidade. No caso de Certificado Digitais, modelo A1, a instalação poderá ser feita pelo site
certificadodigital.com.br no prazo de 360 dias a contar da data de emissão. Essa data pode ser encontrada na assinatura
de seu Termo de Titularidade.
É imprescindível que você saiba sua senha para emissão. A Serasa Experian alerta que não possui cópia dessas senhas.
Recomendamos que você faça instalação do certificado em seu computador tão logo esteja disponível para que você
possa fazer os testes necessários. A política de garantia não cobre defeitos ocasionados por mau uso do certificado,
dentre os quais: (i) bloqueio ou esquecimento da senha do certificado; (ii) o não cumprimento das condições acordadas
no Termo de Titularidade ou, ainda, (iii) cessão do Certificado Digital/senha a terceiros. O prazo de desistência é de 7 (sete)
dias a contar do início de validade do certificado. Para acessar a política de garantia na íntegra,
acesse: certificadodigital.com.br/politicas
Atesto que estou ciente do prazo de início de validade, conferi atentamente as informações do certificado e concordo
com todas as informações constantes no Termo de Titularidade.

Local:
Data: ____/____/_____
Nome do Representante:
Nome do Agente de Registro:

Assinatura do Representante:

Protocolo:

