
Evolve Bank & Trust Electronic Communication Consent Consentimento de Comunicações Eletrônicas da Evolve Bank & 
Trust  

  
Effective Date: [X] Data Efetiva: [X] 

  
We want to provide you with communications electronically. 
Certain laws and regulations require us to provide 
communications to you “in writing,” which means you may be 
entitled to receive the information on paper. The E-SIGN Act 
allows us to provide you communications electronically and to 
conduct transactions with you electronically, with your consent. 

Gostaríamos de fornecer comunicações de forma eletrônica. 
Certas leis e regulamentações obrigam-nos a enviar as 
comunicações por escrito, de modo que nem todas as 
comunicações serão enviadas eletronicamente.. A lei E-SIGN (Lei 
de assinaturas eletrônicas no comércio nacional e global) permite-
nos enviar comunicados de forma eletrônica, bem como realizar 
transações com o usuário de forma eletrônica, desde que haja o 
seu consentimento. 

  
Please read this Evolve Bank & Trust Electronic Communication 
Consent (the “Consent”) carefully prior to providing us with your 
consent. This Consent describes how we deliver and receive 
communications to and from you electronically and asks you to 
consent to use electronic records and signatures in our 
relationship with you. If you do not agree to this Consent or you 
later withdraw your consent provided herein, you may not be able 
to continue to use our services. 

Por favor, leia atentamente este documento de Consentimento de 
Comunicações Eletrônicas da Evolve Bank & Trust ( 
"Consentimento") antes de aceitar. Este Consentimento descreve 
como entregamos e recebemos as comunicações direcionados 
para e por você eletronicamente e solicita que você autorize a 
utilização de registros eletrônicos e assinaturas durante nosso 
relacionamento com você. Se não concordar com este 
consentimento ou posteriormente reconsiderar sua decisão, é 
possível que nossos serviços não possam mais ser utilizados. 

  
Definitions Definições 

  
“We”, “us”, and “our” means Evolve Bank & Trust, its current or 
future affiliated companies, agents, assignees and service 
providers, including, as applicable, Program Manager. 

"Nós" e "nosso" significa a Evolve Bank & Trust, suas atuais ou 
futuras empresas afiliadas, agentes, cessionários e prestadores de 
serviços, incluindo, conforme aplicável, Gestor de Programa.  

  
“You” and “your” mean each applicant, account owner and 
anyone else with access to the account. If there is more than one 
owner, then these words mean each account owner separately, 
and all account owners jointly. 

"Você" e "Vocês” significa cada solicitante, proprietário de conta 
e qualquer outro com acesso à conta. Se houver mais de um 
proprietário, então estas palavras significam cada proprietário da 
conta separadamente, e todos os proprietários da conta em 
conjunto. 

  
“Communication” means each application, agreement, disclosure, 
notice, fee schedule, response to claims, statement, privacy policy, 
record, document and other information related to your account 
or to any Product, or that you sign, submit or agree to at our 
request. 

"Comunicação" significa cada aplicação, acordo, divulgação, 
aviso, cronograma de taxas, resposta a reclamações, declaração, 
política de privacidade, registro, documento e outras informações 
relacionadas à sua conta ou a qualquer Produto que você tenha 
assinado, submetido ou que concorde com nosso pedido. 

  
“Product” means each and every account, product or service we 
offer or will offer. 

"Produto" significa cada conta, produto ou serviço que 
oferecemos ou iremos oferecer. 

  
“Program Manager” means Avenue Cash LLC. "Gestor de Programas" significa Avenue Cash LLC. 

  
The words “include” and “including,” when used at the beginning 
of a list of one or more items, indicates that t he list contains 
examples and is not exclusive or exhaustive, and the items in the 
list are only illustrations. 

As palavras "incluir" e "incluindo", quando usadas no início de uma 
lista de um ou mais itens, indica que a lista contém exemplos e não 
é exclusiva ou exaustiva, e os itens na lista são apenas exemplos. 

  
Scope of Communications to be Provided in Electronic Form. Âmbito das Comunicações a Fornecer em Formato Eletrônico. 
  
This Consent applies to all Communications and Products. By 
applying for or using a Product, you agree that any 
Communications will be provided in electronic format, to the 
extent allowed by law, and that paper Communications will not be 
sent. Your consent to receive electronic Communications and 
transactions includes, but is not limited to: 

Esta autorização aplica-se a todas as comunicações e produtos. Ao 
solicitar ou utilizar um produto, você concorda que quaisquer 
comunicações serão fornecidas em formato eletrônico, na medida 
em que a Lei permitir, e que as comunicações em papel não serão 
enviadas. O seu consentimento para receber comunicações 
eletrônicas e transações inclui, mas não se limita a: 



  
▪ All legal and regulatory disclosures and communications 
associated with the Product; 

▪ Todas as divulgações legais e regulatórias e 
comunicações associadas ao Produto; 

▪ The Account Terms, including any amendments thereto, 
and any and all agreements by and between you and us that relate 
to a Product; 

▪ Os Termos da Conta, incluindo quaisquer alterações, e 
todos e quaisquer acordos entre você e nós que se relacionam a 
um Produto; 

▪ Privacy policies and notices; ▪ Políticas e avisos de privacidade; 
▪ Responses to claims filed in connection with a Product; ▪ Respostas de reinvindicações realizadas em relação a 

um produto; 
▪ Statements; and ▪ Declarações; e 
▪ All other communications between us and your 
concerning the Product and any related transactions, products or 
services. 

▪ Todas as outras comunicações entre nós e você sobre o 
produto e quaisquer transações, produtos ou serviços 
relacionados. 

  
Sometimes the law, or our agreement with you, requires you to 
give us a written notice. You must still provide these notices to us 
on paper, unless we specifically tell you in another Communication 
how you may deliver that notice to us electronically. 

Em determinadas situações , a lei, ou mesmo nosso acordo, exige 
que nos seja dado um aviso por escrito. Você ainda precisará 
fornecer esses aviso em papel, a menos que haja uma 
comunicação específica enviada por nós informando como realizar 
a entrega de tal aviso de maneira eletrônica.  

  
We reserve the right, at our sole discretion, to discontinue the 
provision of electronic Communications, or to terminate or change 
the terms and conditions upon which electronic Communications 
are provided. We will provide you with notice of any such 
termination or change as required by law. 

Reservamo-nos no direito, a nosso exclusivo critério, de 
interromper o fornecimento de Comunicações eletrônicas, ou de 
rescindir ou alterar os termos e condições em que as 
Comunicações eletrônicas são fornecidas. Será fornecido aviso 
prévio de qualquer rescisão ou alteração tal como exigido por lei. 

  
Method of Providing Communications in Electronic Form. Método de comunicação em formato eletrônico. 

  
All Communications that we provide in electronic form will be 
provided either (1) by e-mail or (2) by access to a website 
designated in an email notice from us, including but not limited to 
Program Manager’s website (3) through any mobile application we 
or Program Manager may make available, (4) to the extent 
permitted by law, by access to a website generally designated in 
advance for such purpose, or (5) in the manner specified in any 
other agreement we or our affiliates have with you. 

Todas as Comunicações que fornecemos de maneira eletrônica 
serão fornecidas (1) por e-mail ou (2) através do acesso a um site 
enviado por nós via e-mail, incluindo, mas não limitado ao Gestor 
de Programas do website (3) através de qualquer aplicativo móvel 
que nós ou o Gestor do Programa venha a disponibilizar, (4) na 
medida do permitido por lei, através do acesso a um site 
designado, para tal finalidade, ou (5) na forma especificada em 
qualquer outro acordo que nós ou os nossos afiliados tenhamos 
com você. 

  
If you seek to obtain a new product, service or account with us, we 
may remind you that you have already consented to receiving 
electronic Communications and using electronic signatures in your 
relationship with us. 

Caso você procure obter um novo produto, serviço ou conta 
conosco, podemos lembrá-lo que você já concordou em receber 
comunicações eletrônicas, bem como a usar assinaturas 
eletrônicas em nosso relacionamento. 

  
Continuing to use our Products after receiving updates to our 
system requirements signifies your acceptance of the change and 
reaffirmation of your consent. 

Continuar utilizando nossos produtos depois de receber 
atualizações aos nossos requisitos do sistema significa a sua 
aceitação da mudança e reafirmação do seu consentimento. 

  

Keeping your Records Current. Mantendo seus Registros Atualizados. 

  
It is your responsibility to provide us with a true, accurate and 
complete e-mail address, street address, and other information 
related to this Consent and a Product, and to maintain and update 
promptly any changes in this information. You can update 
information ( such as your e-mail address) by contacting Program 
Manager at 1 800 417 0105 (US) or 0800 770 4800 (BR) or 4000 
1466 (BR). We are not responsible for any delay or failure in the 
receipt of the Communications if we send the Communications to 
the last e-mail address you provided to Program Manager. 

É sua responsabilidade fornecer-nos um endereço de e-mail 
verdadeiro, preciso e completo, endereço residencial e outras 
informações relacionadas com este Consentimento e Produto, e 
manter e atualizar prontamente quaisquer alterações nestas 
informações. Você pode atualizar estas informações (como o seu 
endereço de e-mail) entrando em contato com o Gestor do 

Programa em  1 800 417 0105 (EUA) ou 0800 770 4800 (BR) ou 
4000 1466 (BR). Não somos responsáveis por qualquer atraso ou 
falha na entrega das Comunicações se enviarmos as comunicações 
para o último endereço de e-mail fornecido ao Gestor do 
Programa. 

tel:18004170105
tel:08007704800


  
System Requirements for Accessing Communications. Requisitos do Sistema para Aceder às Comunicações. 
  
In order to access, view, and retain electronic Communications 
that we make available, you must have: 

Para acessar, visualizar e manter as Comunicações eletrônicas que 
disponibilizamos, você deve possuir: 

  
▪ computers capable of running one of these compatible 
browsers: 

▪ computadores capazes de executar um destes 
navegadores: 

▪ Internet Explorer version 9.0 or higher. ▪ Internet Explorer na versão 9.0 ou superior. 
▪ Firefox version 35 or higher. ▪ Firefox na versão 35 ou superior. 
▪ Safari version 6.1 or higher. ▪ Safari na versão 6.1 ou superior. 
▪ Chrome version 38 or higher. ▪ Chrome versão 38 ou superior. 

  
OR OU 
  
▪ an Apple iPhone or iPad running iOS version 9.0 or 
higher. 

▪ um Apple iPhone ou iPad executando o iOS na versão 
9.0 ou superior. 

▪ access to an active e-mail account with an email service 
provider. 

▪ acesso a uma conta de e-mail ativa com um fornecedor 
de serviços de e-mail. 

  
We may update these requirements as necessary to preserve the 
ability to receive electronic Communications. If there is a 
substantial change in these requirements, you will be notified as 
required by law. 

Podemos atualizar esses requisitos conforme necessário para 
preservar a capacidade de receber comunicações eletrônicas. Se 
houver uma mudança substancial nestes requisitos, você será 
notificado conforme exigido por lei. 

  
Requesting Paper Copies. Solicitando Cópias em Papel 
  
We will not send paper copies of any Communication; however, 
we reserve the right, but assume no obligation, to provide a paper 
(instead of electronic) copy of any Communication that you have 
authorized us to provide electronically. You can obtain a paper 
copy of an electronic Communication by printing it or by 
requesting that we mail a paper copy. To request a paper copy, call 
Program Manager at 1 800 417 0105 (US) or 0800 770 4800 (BR) 
or 4000 1466 (BR) during normal business hours, except for 
national holidays. There may be a fee associated with the request 
for the delivery of paper copies of any Communication provided 
electronically pursuant to this Consent. 

Não enviaremos cópias em papel de qualquer Comunicação; no 
entanto, reservamos o direito, mas não assumimos qualquer 
obrigação, de fornecer uma cópia em papel (em vez de eletrônica) 
de qualquer comunicação que fomos autorizados a fornecer 
eletronicamente. Você pode obter uma cópia em papel de uma 
comunicação eletrônica imprimindo-a ou solicitando que façamos 
o envio de uma cópia em papel por correspondência. Para solicitar 
uma cópia em papel, ligue para o Gestor do Programa por meio de 
1 800 417 0105 (EUA) ou 0800 770 4800 (BR) ou 4000 1466 (BR). 
durante o horário comercial, exceto em feriados nacionais. Pode 
haver uma taxa associada ao pedido de entrega de cópias em 
papel de qualquer comunicação fornecida eletronicamente em 
conformidade com o presente consentimento. 

  
Communications in Writing. Comunicações por Escrito. 

  
All Communications in either electronic or paper format from us to 
you will be considered “in writing.” You should print or download a 
copy of this Consent and any other Communications for your 
records. 

Todas as comunicações em formato eletrônico ou papel vindo de 
nós e direcionados a você serão consideradas "por escrito”. Deve-
se imprimir ou baixar uma cópia deste consentimento e quaisquer 
outras comunicações para os seus registros. 

  

  
Withdrawing Your Consent Retirando seu Consentimento 
  
You can withdraw your consent to receive Communications 
electronically at any time. Your withdrawal of consent will become 
effective after we have had a reasonable opportunity to act upon 
it. To withdraw your consent to receive Communications 
electronically, you must contact Program Manager by e-mailing at 
customer@avenuecash.us. 

Você pode revogar seu consentimento referente ao recebimento 
de Comunicações eletrônicas a qualquer momento. A sua 
revogação do consentimento entrará em vigor depois que tivermos 
uma oportunidade razoável de agir sobre ela. Para revogar seu 
consentimento para receber comunicações eletronicamente, será 
necessário entrar em contato o Gestor do Programa via e-mail pelo 
customer@avenuecash.us. 

  
If you withdraw consent, your access to all Products will be Se o consentimento for revogado, seu acesso a todos os produtos 

tel:18004170105
tel:08007704800


terminated and any account you have with us will be closed and 
funds will be returned to you in accordance with the account 
agreement. If you withdraw consent, the legal validity and 
enforceability of prior Communications delivered in electronic 
form will not be affected. 

será encerrado e qualquer conta que você tenha conosco será 
fechada e os fundos serão devolvidos a você de acordo com o 
acordo de conta. Se o consentimento for retirado, a validade legal 
e a executoriedade das comunicações anteriores entregues em 
formato eletrônico não será afetada. 

  
Consent Consentimento 
  
By applying for or using a Product or by checking any call to action 
(including “I Agree” or similar language), you give us a ffirmative 
consent to receive electronic Communications as described herein. 

Ao solicitar ou utilizar um produto ou ao verificar qualquer 
chamada à ação (incluindo "Concordo" ou linguagem similar), você 
nos dá um consentimento afirmativo para receber comunicações 
eletrônicas aqui descritas. 

  
By providing your consent, you are also confirming that you have 
the hardware and software described above, that you are able to 
receive and review electronic Communications, and that you have 
an active email account. You are also confirming that you are 
authorized to, and do, consent on behalf of all the other account 
owners, authorized signers, authorized representatives, delegates, 
product owners and/or service users identified with your Products. 

Ao fornecer seu consentimento, você também está confirmando 
que tem o hardware e software descritos acima, que é capaz de 
receber e rever as comunicações eletrônicas, além de confirmar 
que tem uma conta de e-mail ativa. Você também está 
confirmando que está autorizado e que concorda em realizar um 
consentimento em nome de todos os outros proprietários de 
conta, assinantes autorizados, representantes autorizados, 
delegados, proprietários de produtos e/ou usuários de serviços 
identificados com seus produtos. 

 


