
Termos de Serviço

Última atualização: 26 de Março de 2022 

Obrigado por utilizar a Rentwlo e fazer parte da nossa comunidade!


1. Aceitação dos Termos 

Estes Termos de Serviço (“Termos”) são um acordo jurídico vinculativo entre si, em nome pessoal ou em 
nome da entidade que represente “Você”, “Utilizador”, “Fornecedor”, “Hóspede” e a Rentwlo que rege a 
sua utilização dos sites tais como https://www.rentwlo.com/, https://www.rentwlo.com/pt/, ou outros, 
aplicações e outras ofertas Rentwlo (coletivamente, a “Plataforma Rentwlo”, “Plataforma” ou “Site”).


Os Termos, “Rentwlo”, “nós,” ou “nosso”, “nossa” refere-se à entidade RENTWLO LDA, com NIF 
516412493 e sede em Avenida de Pádua, nº 3, Edifício 1, Bloco B, Loft -1/0 F, 1800-294, Lisboa, licença 
AMI n.º 19255, com quem está a contratar.


O Utilizador concorda que, ao aceder e utilizar a Plataforma Rentwlo, leu, entendeu e concorda e aceita 
estar vinculado a todos estes Termos de Serviço, publicados até ao momento em duas línguas, Português 
e Inglês. Aconselhamos que leia atentamente estes Termos. Se você não concordar com todos estes 
Termos de Serviço, está expressamente proibido de usar o Site e deve interromper o uso imediatamente.


O Utilizador terá de aceitar explicitamente os nossos Termos de Serviço, para poder registar-se na 
plataforma da Rentwlo. Estes estão acessíveis no Rodapé do nosso Site, no formulário ou página de 
registo, onde os poderá ler antes de se registar, e também ao efectuar um Pedido de Reserva. Uma vez 
registado o Utilizador está a dar o seu explícito acordo a todos estes Termos de Serviço.


Ao efectuar um pedido de reserva também tem de concordar com os nossos Termos.


Termos e condições suplementares ou documentos que podem ser publicados na Plataforma Rentwlo de 
tempos a tempos são aqui expressamente incorporados por referência. A Rentwlo reserva-se o direito, ao 
nosso exclusivo critério, de fazer alterações ou modificações a estes Termos de Serviço a qualquer 
momento e por qualquer motivo. Publicaremos sempre a versão revista na Plataforma Rentwlo.


Iremos alertá-lo sobre quaisquer alterações atualizando a data da “Última atualização” destes Termos de 
Serviço, e você renuncia a qualquer direito de receber um aviso específico de cada alteração.


É sua responsabilidade rever periodicamente estes Termos de Serviço para se manter informado sobre as 
atualizações. O Utilizador está sujeito a, e será considerado como tendo sido informado e aceita, as 
mudanças em quaisquer Termos de Serviço atualizados pelo seu uso continuado do Site ou Plataforma 
Rentwlo após a data em que tais Termos de Serviço atualizados forem publicados.


As informações fornecidas no Site não se destinam à distribuição ou uso por qualquer pessoa ou entidade 
em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei ou regulamento ou que nos 
sujeite a qualquer requisito de registro dentro de tal jurisdição ou país.


Consequentemente, as pessoas que optam por aceder e utilizar a Plataforma Rentwlo de outras tais 
jurisdições o fazem por sua própria iniciativa e responsabilidade, sendo as únicas responsáveis pelo 
cumprimento das leis locais, se e na medida em que as leis locais sejam aplicáveis.


O Site é destinado a Utilizadores com pelo menos 18 anos de idade. Todos os Utilizadores menores na 
jurisdição em que residem devem ter a permissão e ser supervisionados diretamente pelos seus pais ou 
responsáveis ao usar o Site. Se você for menor de idade, deve fazer com que seus os pais ou responsáveis 
leiam e concordem com estes Termos e Condições antes de usar o Site.


© 2022 Rentwlo, Lda Página  de 1 40

https://www.rentwlo.com/
https://www.rentwlo.com/pt/


2. Termos Utilizados 

Utilizador, Utilizadores, Você - Os utilizadores da plataforma Rentwlo.


Fornecedores - Designam-se por Fornecedores qualquer um dos seguintes: Proprietários, Senhorios, 
Gestores de Propriedades, Representantes Legais, Anfitriões, ou alguém devidamente mandatado para o 
efeito, que possa actuar em nome do proprietário e com legitimidade, nomeadamente tomando decisões 
sobre o arrendamento das respectivas propriedades. Estes utilizadores são responsáveis pela publicação e 
oferta de Anúncios e Serviços na plataforma Rentwlo, e pela sua gestão.


Hóspedes - Designam-se por Hóspedes os utilizadores que pretendam pesquisar, reservar e arrendar um 
Imóvel, ou utilizar um Serviço.


Anúncios, Listagens - Constituem Anúncios na plataforma Rentwlo uma página dedicada a uma 
propriedade ou alojamento, indicando todas as suas características, assim como disponibilizando a sua 
localização, fotos e video tours.


Propriedade - O espaço, fracção inteira ou parcial, ou alojamento, que será alvo de oferta na Plataforma 
Rentwlo.


Site, Sites, Website, Sítio Web - Qualquer dos sítios web ou aplicações da Rentwlo. Também usado com 
efeito colectivo.


Plataforma Rentwlo, Plataforma - Colectivamente o conjunto dos sites, oferta ou aplicações da Rentwlo.


3. Direitos de Propriedade Intelectual 

A RENTWLO LDA é proprietária da Plataforma Rentwlo que contêm a sua oferta de Serviços e todos os 
códigos-fonte, bancos de dados, funcionalidade, software, designs do site, áudio, vídeo, texto, fotografias 
e gráficos no Site (coletivamente, o “Conteúdo”) e as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos 
nelas contidos (as "Marcas") são da propriedade ou controlados por nós ou licenciados para nós e são 
protegidos por direitos de autor e leis de marcas registradas e vários outros direitos de propriedade 
intelectual e leis de concorrência desleal da República Portuguesa, União Europeia, jurisdições estrangeiras 
e convenções internacionais.


O Conteúdo e as Marcas são fornecidos na Plataforma Rentwlo “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM” 
apenas para sua informação e uso pessoal. Exceto conforme expressamente previsto nestes Termos de 
Serviço, nenhuma parte do Site e nenhum Conteúdo ou Marcas pode ser copiado, reproduzido, agregado, 
republicado, carregado, postado, exibido publicamente, codificado, traduzido, transmitido, distribuído, 
vendido, licenciado ou de outra forma explorados para qualquer finalidade comercial, sem a nossa 
autorização prévia e expressa por escrito.


Desde que o Utilizador seja elegível para usar o Site, a Rentwlo concede uma licença global, gratuita, não 
exclusiva, intransferível e revogável que permite a utilização dos direitos de propriedade intelectual 
exclusivamente nos Serviços e no Sítio web, e para baixar ou imprimir uma cópia de qualquer parte do 
Conteúdo ao qual você obteve acesso adequado, exclusivamente para uso pessoal, e não comercial.


Reservamos todos os direitos não expressamente concedidos a você no e para o Site, o Conteúdo e as 
Marcas.


Qualquer utilização não autorizada do Sítio web resultará na cessação automática da licença conferida pela 
Rentwlo. A Rentwlo reserva-se o direito de cessar a licença limitada, sem aviso e a qualquer momento, em 
caso de uso não autorizado do Sítio web.
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Todos os materiais que constituem a marca Rentwlo, tais como gráficos, logotipos, ícones, designações 
dos serviços relacionados com o Sítio web, frases emblemáticas, materiais escritos, únicos e relevantes da 
marca Rentwlo, apresentações comerciais da Rentwlo, etc, constituem marcas registadas ou não 
registadas. As mesmas não podem ser utilizadas sem o consentimento prévio, expresso e escrito da 
Rentwlo.


O Utilizador aceita que a Rentwlo é detentora dos direitos de autor de qualquer conteúdo, 
independentemente de ser textual, gráfico, fotográfico ou audio-visual, por si criados e publicados no 
Website e o Utilizador não deve vender, exportar, licenciar, modificar, copiar, distribuir ou transmitir o 
referido conteúdo a terceiros.


O Utilizador do presente contrato concede à Rentwlo uma licença global, gratuita, não exclusiva, 
intransferível e irrevogável que permite à Rentwlo utilizar os direitos de propriedade intelectual do 
Fornecedor, bem como o logotipo e os elementos da marca (a “marca do Fornecedor”) na medida do 
necessário para possibilitar a prestação de Serviços pela Rentwlo ao Utilizador, com o intuito de promover 
o Serviço através de referências no Sítio Web, em declarações públicas, em materiais ou campanhas 
publicitárias, de Marketing, ou em qualquer material público. Queira também ver a Cláusula “Licença de 
Contribuição”.


O Fornecedor reembolsará a Rentwlo por quaisquer custos, danos ou despesas que possam resultar de, 
ou estar relacionados a, queixas de uma terceira parte de qualquer alegada violação dos direitos de 
propriedade intelectual, ou outros direitos, se estiverem relacionados com o uso de informação pela 
Rentwlo que tenha sido submetida pelo Fornecedor de Alojamento na plataforma Rentwlo.


4. Sobre a Rentwlo 

A Rentwlo, através da sua plataforma, permite efectuar reservas para arrendamentos de propriedades 
residenciais, ou cujo fim é a habitação temporária, com prazo mínimo de 1 (um )mês, e máximo de 3 (três) 
anos.


Exclui-se arrendamentos de qualquer outro tipo, tais como comerciais, retail, office, etc.


A plataforma Rentwlo destina-se a qualquer pessoa que necessite de arrendar um espaço físico com 
autoridade jurídica, para utilizar durante período definido e acordado.


A plataforma Rentwlo permite que fornecedores (empresas, proprietários, senhorios, anfitriões, gestores de 
propriedades, representantes), possam oferecer e publicar os seus anúncios de propriedades com o fim do 
seu arrendamento a clientes interessados. Os clientes interessados no alojamento (Hóspedes) farão 
pesquisas na plataforma e pedidos de reserva directamente ao Fornecedor.


A Rentwlo providencia a plataforma e um conceito e processo cuidadosamente estudado, que permite a 
realização de reservas de arrendamentos directamente entre as partes, sem participação da Rentwlo, à 
excepção de alguns materiais conferidos por nós.


Como Fornecedor da plataforma, a Rentwlo não tem participação activa no processo de arrendamento, e 
não possui, controla, oferece ou gere quaisquer Anúncios na sua plataforma. Igualmente não fazemos parte 
do contrato celebrado directamente entre Fornecedor e Hóspede, nem somos uma seguradora ou 
operador de turismo. A Rentwlo é imparcial e não age como agente de nenhum Fornecedor ou Hóspede.


O utilizador concorda com todas as condições de utilização da plataforma Rentwlo, como detalhadas 
nestes Termos de Serviço.


Mantemos outros termos e políticas que complementam estes Termos, como a nossa Política de 
Privacidade e Política de Cookie, que descrevem a nossa recolha e utilização de dados pessoais, ou a 
nossa Política de Cancelamento, que descreve como os reembolsos são processados em caso de 
cancelamento de reservas, ou outras que constituem a nossa documentação ao cliente, tais como 
publicadas na plataforma, ou de outras formas, e fazem parte integra destes Termos.
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5. A Nossa Missão 

A Missão da Rentwlo é "Inspirar novas tendências no arrendamento de imóveis - um apartamento, 
uma pessoa, uma cidade de cada vez." A Rentwlo existe para tornar fácil, mais rápido e com custos mais 
baixos, o alojamento ou arrendamento de imóveis.


A Rentwlo evolui através de uma ligação a novas tendências e estilo. O nosso slogan "As cidades mudam, 
mas o estilo perdura” é uma representação visual desta atitude e faz parte da identidade única e distinta 
da Rentwlo.


Somos uma comunidade construída sobre princípios como a honestidade, respeito, integridade e 
confiança. Uma nova casa - uma nova amizade. Esforçamo-nos pela precisão da informação e 
transparência, e trabalhamos para merecer a sua confiança.


6. A Cultura Rentwlo - integridade, Respeito, Honestidade 
Conduta geral dos nossos utilizadores 

As Regras mais básicas da Plataforma Rentwlo, e de acordo com os valores da Rentwlo, são as seguintes, 
às quais os nossos utilizadores aceitam aderir e seguir à letra:


Agir com total integridade, honestidade e boas intenções, com o máximo de respeito para com todos os 
utilizadores da plataforma.


Ser sempre educado e respeitoso ao comunicar ou interagir com todos os utilizadores, empregados e 
colaboradores da Rentwlo.


Agir com boas intenções e sem prejudicar outros ou a Rentwlo.


Manter transparência e veracidade de dados e informações, aplicável a qualquer tipo de informação 
pública e ou comunicada entre as partes, e em qualquer formato.


Cumprir com regras de boa conduta mantendo um comportamento exemplar. Crie uma reputação e 
honestidade exemplar.


Não mentir, falsificar dados ou documentos, deturpar, enganar propositadamente, ou fingir ser outra 
pessoa.


Se o Utilizador fornecer qualquer informação falsa, não correcta, desatualizada ou incompleta, temos o 
direito de suspender ou encerrar a sua conta e recusar todo e qualquer uso atual ou futuro do Site (ou 
qualquer parte dele).


Cumprir na integra com as cláusulas constantes nestes Termos de Serviço.


7. Colaboração com a Rentwlo 

A Rentwlo providencia qualidade a baixo custo. Os nossos preços são considerados Low Cost. Pedimos 
que ao utilizar a Rentwlo trabalhe connosco e não contra nós. Estamos aqui para o ajudar e é por isso que 
os nossos preços são imbatíveis. A nossa Cultura é uma garantia de respeito, transparência e integridade.


A combinação dos nossos Preços, Comunidade e Cultura não vai obter em mais lado nenhum.
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Trabalhe connosco em sinergia, com a nossa comunidade, da forma correcta, e verá que está a trabalhar 
para si. Use os nossos processos, contribua para os melhorar, fornecendo sugestões e ideas. Contacte-
nos sempre que deseje. Estamos próximos e somos amigos.


Se encontrar algum problema, comunique-nos de imediato, para que possamos actuar. Tenha alguma 
paciência sabendo que somos bons no que fazemos e que temos o seu melhor interesse sempre presente.


8. Tipos de Propiedades 

A Rentwlo não impõe restrições quanto ao tipo de propriedades desde que as mesmas estejam legais para 
habitação de acordo com a legislação em vigor no país da propriedade, tais como, mas não limitado a:  
apartamentos, penthouses, moradias, duplexes, lofts, studios, anexos, etc, não sendo da mesma a 
responsabilidade do cumprimento das disposições legais em matéria de urbanização.


A Rentwlo encoraja também os estabelecimentos como casas de férias, estabelecimentos de 
hospedagem, bed & breakfast, resorts, etc, para arrendarem os seus espaços na nossa plataforma, para 
períodos mínimos ou superiores a 1 (um) mês.


9. Espaço Oferecido 

A Rentwlo não impõe restrições quanto ao tipo de espaço oferecido pelo Fornecedor desde que a fracção 
em questão esteja legal para a habitação temporária, tais como, mas não limitado a: Propriedade inteira, 
parte de uma Propriedade, Quarto Privado, Quarto partilhado, Anexo, etc.


O espaço oferecido pode ser mobilado ou não mobilado.


10. Condições das Propriedades 

A Rentwlo reserva-se o direito de excluir da sua plataforma as propriedades que não cumpram com a 
higiene e condições de habitabilidade necessárias, tanto na fracção como no seu entorno, edifício, rua, 
localização. Nenhuma oferta na plataforma Rentwlo pode por em causa a saúde, bem estar e segurança 
dos Hóspedes, podendo a Rentwlo inspecionar, mediante acordo, previamente ou posteriormente o local.


11. Fim do Arrendamento 

Os arrendamentos através da Rentwlo destinam-se a habitação não permanente (temporária) por motivos 
tais como, mas não limitado a: profissionais, educação, estágio, formação, turismo, apoio a familiares, etc.


12. Grupo a que se destina o Arrendamento 

A Rentwlo não impõe qualquer restrição quanto ao tipo de cliente a que se destina o arrendamento. Poderá 
ser qualquer pessoa, tais como, mas não limitado a: Profissionais, Professores, Trabalhadores, 
Desportistas, Estudantes, Pensionistas, etc.
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13. Independência dos Fornecedores 

O Fornecedor é uma entidade jurídica totalmente independente e distinta da Rentwlo, não é, sob qualquer 
forma jurídica ou legal um funcionário, agente, empreendedor conjunto ou parceiro da Rentwlo.


De igual modo a Rentwlo não gere nem controla qualquer dos Anúncios dos fornecedores, nem as 
condições sobre as quais os oferece e o seu preço, sem prejuízo do estabelecido na cláusula 10, 
Condições das Propriedades.


14. Utilizadores 

Tem de registar uma conta para aceder e usar as funcionalidades da Plataforma Rentwlo e tem de manter 
as informações da sua conta atualizadas e verídicas.


Para poder publicar o seu anúncio ou efectuar uma reserva o utilizador tem de verificar os seus dados, 
através de um processo de verificações. Ver alínea seguinte.


15. Utilizadores e Informação Pessoal 

O registo na plataforma da Rentwlo é feito mediante a criação de um Nome de Utilizador (username), 
introduzir o seu Email e uma Palavra-Passe (password). Durante o registo terá de escolher se pretende 
Arrendar (Hóspede, Inquilino) ou pretende ser um Fornecedor (Anfitrião, Senhorio). Escolha o que é 
adequado para si. Estes perfis de utilizador são diferentes e não são permutáveis. Ambos tem à sua 
disposição funcionalidades diferentes e não permitem aceder ao perfil oposto.


O Utilizador concorda em manter sua palavra-passe confidencial e será responsável por todo o uso da sua 
conta e palavra-passe. A Rentwlo reserva-se o direito de remover, reivindicar ou alterar um Nome de 
Utilizador que você selecionar se determinarmos, a nosso exclusivo critério, que tal Nome de Utilizador é 
impróprio, obsceno ou de outra forma questionável, ou que faça referência a alguma empresa ou marca 
terceira.


Como Nome de Utilizador, sugerimos que utilize o seu Primeiro, Médio ou Último nome, ou uma 
combinação lógica do seu nome, de modo a parecer tanto pessoal como profissional. A aparência 
profissional de tudo o que faz no site é muito importante. Evite a utilização de números. Não se refira a 
nenhuma empresa externa.


Verificações: 

Antes de poder publicar o seu anúncio ou efectuar uma reserva o utilizador terá de efectuar quatro 
verificações: 1) adicionar uma foto sua (recente) e preencher a secção ‘Informação’ em Painel / Perfil com 
as suas informações pessoais (perfil do utilizador),  2) verificar o seu email, 3) introduzir o seu numero de 
telefone, e, 4) carregar uma prova de identidade.


Não existe intervenção da Rentwlo durante a verificação. O utilizador é integralmente responsável pela 
informação introduzida declarando que a mesma é verídica, actual e válida perante a lei do seu país de 
residência, ou onde está legalmente registado, e que diz respeito a você.


Esta verificação e introdução de dados dos utilizadores existe para a sua protecção, e confiança na 
utilização da plataforma Rentwlo. Dados como, email, número de telemóvel, número fiscal, morada e 
documento de identidade não são públicos e apenas a Rentwlo terá acesso aos mesmos.


Perfil Público: 

Poderá consultar o seu Perfil Público em Painel / Perfil, ao clicar em ‘Ver Perfil’. Esse é o seu perfil público. 
Melhorá-lo terá um efeito directo nos seus arrendamentos.
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A Rentwlo e os seus dados: 

Sobre a nossa utilização de dados de utilizadores leia a nossa Política de Privacidade.


O perfil do utilizador é da inteira responsabilidade do utilizador, não tendo a Rentwlo qualquer intervenção 
no mesmo. No entanto a Rentwlo tem o direito de verificar o conteúdo de todas as informações 
introduzidas pelo utilizador e verificar se as mesmas estão de acordo com as Regras da Plataforma 
Rentwlo (ver mais adiante), e os presentes Termos de Serviço.


A Rentwlo tem ainda o direito de modificar qualquer informação que viole os nossos Termos de Serviço, 
seja ela qual for, sem ter de informar o utilizador.


A Rentwlo pode vedar o acesso a qualquer utilizador que não cumpra com as regras dos nossos Termos 
de Serviço, totalmente ou parcialmente. A medida a implementar pela Rentwlo será de acordo com o 
incumprimento verificado e poderá ter em vista o resumo do serviço por parte do utilizador mediante 
algumas correcções ou o impedimento total de utilização da Plataforma Rentwlo.


16. Consulta e Modificação da Conta, Anúncios e Informação dos 
Utilizadores 

O utilizador, qualquer que seja o seu papel, concorda que a Rentwlo na execução das suas funções pode 
entrar em qualquer altura na conta do utilizador, consultar para qualquer fim e alterar qualquer dado do 
utilizador. A Alteração de dados ou informações do utilizador apenas se efetuará se a Rentwlo considerar 
que o mesmo está a infringir as Regras da Plataforma Rentwlo e os Termos de Serviço.


De igual modo, o Fornecedor concorda que a Rentwlo na execução das suas funções pode entrar em 
qualquer altura na conta do Fornecedor, consultar para qualquer fim e alterar qualquer dado do utilizador 
Fornecedor e dos seus Anúncios. A Alteração de dados ou informações do utilizador Fornecedor, 
documentos ou materiais dos Anúncios, apenas se efetuará se a Rentwlo considerar que o mesmo está a 
infringir as Regras da Plataforma Rentwlo e os Termos de Serviço.


17. Recomendações para a Gestão de Anúncios 

Esta alínea é para Fornecedores, sobre a melhor forma de utilizar a Rentwlo.


Aconselhamos os Fornecedores a:


1) Mantenha todos os seus Anúncios sempre Publicados.


2) Faça uma utilização contínua da Rentwlo. Ao fazer um processo de melhoria e optimização dos seus 
Anúncios ao longo do tempo irá produzir melhores e melhores resultados. Confie neste processo.


3) Mantenha o Calendário de cada Anúncio sempre actualizado. Desta forma, pode receber pedidos de 
reserva e contactos para os seus períodos não ocupados, por vezes com bastante antecedência.


4) Manter o seu Anúncio Publicado é a melhor forma de criar interesse e obter pedidos de reserva com 
antecedência, muito antes das suas datas ficarem disponíveis. Este é o seu objectivo.


5) Nós ajudamos com as acções promocionais da Rentwlo, mas só conseguirá obter um calendário sem 
períodos vagos mantendo os seus Anúncios Publicados e geridos de um modo adequado.


6) Melhorias progressivas dos seus Anúncios produzirão também resultados muito bons.


7) Excelente Informação, Transparência, Boa Escrita, Boas Fotos e Vídeos, equivale a Reservas. Seja 
criativo com os seus Anúncios. Crie e proporcione uma experiência. É isto que os clientes procuram. 
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Não siga os anúncios frios, mecânicos, que vê à sua volta. Crie um sentimento, uma experiência, um 
desejo, com as suas palavras.


8) Onde puder, nas redes sociais, noutros sites, junto de todos os seus contactos, faça publicidade dos 
seus Anúncios. A Rentwlo permite que os seus Utilizadores coloquem em sites terceiros links para a 
Rentwlo, e links para os seus Anúncios na Rentwlo. Certifique-se que nos sites ou locais onde faça 
essa publicidade da Rentwlo, é-lhe permitido que o faça sem que viole os Termos de Serviço desses 
sítios web.


9) Crie e mantenha constante interesse nos seus Anúncios. Interprete cada Anúncio como algo dinâmico, 
em evolução. O Imobiliário deixou de ser estático. O seu Imóvel pode não mudar de sítio, mas as 
melhorias que poderá efetuar no mesmo, a evolução da tecnologia que tem ao seu dispor, e o modo 
como toda a sociedade e bairro ao seu redor evolui permite um bom nível de evolução e melhoria.


10) A Rentwlo acha que este é o futuro e estamos aqui para o apoiar.


18. Responsabilidades do Fornecedor 

18.1.Criar e Gerir Anúncios, Informação e materiais 

A Criação de Anúncios, Carregamento de materiais, Gestão de Anúncios e todo o seu conteúdo é da 
exclusiva responsabilidade dos Fornecedores. Globalmente designamos todos estes materiais publicados 
pelo Fornecedor e Hóspede como “Contribuições”.


A plataforma Rentwlo fornece ferramentas que permitem e facilitam a criação, configuração, carregamento 
de materiais e gestão de um Anúncio.


Um Anúncio deve conter informação completa, precisa e transparente sobre o espaço a arrendar e 
propriedade, sob a forma escrita, ou qualquer outra, fotografias e videos, assim como as condições do 
arrendamento, tais como preço, despesas, outros custos ou encargos, depósito, período de estadia 
mínimo e máximo, calendário actualizado, disponibilidade, ou quaisquer outras necessárias, estando claro 
todas as suas características e especificidades.


O Fornecedor é responsável pela veracidade das informações prestadas, no Anúncio, independentemente 
do formato sob o qual a informação esteja, ou sob qualquer outra forma, à Rentwlo e aos Hóspedes.


É expressamente proibido utilizar informações ou materiais que não lhe pertençam, ou sob os quais não 
tenha uma licença ou permissão de utilização, caso não sejam seus.


É expressamente proibido, e considerado fraude, utilizar informações ou materiais que não pertençam à 
propriedade, ou espaço mencionado no anúncio, de que o Fornecedor é Proprietário, Gestor ou 
Representante Legal. O mesmo se aplica ao condomínio ou zonas comuns.


É expressamente proibido, e considerado fraude mencionar no Anúncio, ou indicar no mapa, ou fornecer 
sob qualquer forma, um endereço que não exista, ou que não corresponda à propriedade anunciada.


O Fornecedor é responsável pelos materiais constantes no Anúncio, tais como, mas não limitado a, fotos e 
videos, à sua publicação, e constante actualização.


O Fornecedor é responsável pela actualização de toda a informação e materiais prestada nos Anúncios ou 
sob qualquer outra forma.


No caso do seu espaço estar sujeito a quaisquer regras peculiares que se aplicam e devem ser seguidas 
pelo Hóspede, ou regras ou condições suas que necessite impor, tais devem estar também explícitas e 
legíveis no seu Anúncio, ou caso tal não seja possível por qualquer razão, as mesmas tem de ser 
comunicadas na fase de aprovação do pedido de reserva, de modo que o Hóspede as aceite.


O dever de transparência e não omissão do Fornecedor é total e não transmissível.
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O Fornecedor aceita e concorda explicitamente que toda a informação constante nos seus Anúncios, 
independentemente do formato em que esteja, está conforme as regras de utilização da Plataforma 
Rentwlo e os Termos de Serviço. O Fornecedor concorda ainda em manter, a todo o momento, essa 
mesma informação atualizada e de acordo com a realidade.


É expressamente proibido aos Fornecedores, nos seus Anúncios, seja onde for, ou sob a forma de 
comunicação à outra parte, a publicação e/ou cedência de qualquer forma de contacto que permitisse às 
partes entrarem em contacto direto, explicitamente ou implicitamente, tais como, mas não limitado a: 
emails, números de telefone, moradas ou endereços, links para páginas ou IP’s, etc, assim como aludir, dar 
pistas, transmitir ou tentar transmitir por via ‘criativa’ os mesmos. Tal aplica-se nomeadamente, e sem 
exclusão de qualquer outra, a todo e qualquer material publicado e publicamente disponível, assim como a 
mensagens escritas, a documentos ou videos partilhados, ou quaisquer outras formas de informação 
trocadas entre as partes.


O Fornecedor é ainda responsável por quaisquer omissões que os seus Anúncios, atos ou interacções 
contenham. Qualquer ato ou acção do Fornecedor está sujeita aos Termos de Serviço.


O Fornecedor é responsável pelo arrendamento dos espaços constantes no seus Anúncios, não podendo 
imputar à Rentwlo qualquer responsabilidade caso não consiga efectuar os respectivos arrendamentos.


O Fornecedor é responsável pela pronta resposta a pedidos de reserva e a perguntas de clientes.


A Rentwlo não tem qualquer responsabilidade legal sobre o conteúdo e gestão dos Anúncios, no entanto 
fazemos o nosso melhor para que a mesma seja correcta e verídica através de algumas verificações (ver 
Capítulo, Procedimentos da Rentwlo).


A Rentwlo poderá, em determinadas circunstancias, efectuar alguns dos materiais necessários para um 
Anúncio, tal como na fase inicial de lançamento comercial ou mediante um pedido do Fornecedor (apenas 
possível em casos específicos, mediante análise e aprovação da Rentwlo). Tal não exime o Fornecedor, 
visto ser este o responsável pela propriedade e fonte de informações sobre a mesma, de assumir inteira e 
completa responsabilidade perante o Anúncio, as suas informações e materiais, e a sua Gestão.


A Rentwlo poderá ainda, em determinadas circunstancias, efectuar a Gestão de Anúncios para alguns 
Fornecedores, (apenas possível em casos específicos, mediante análise e aprovação da Rentwlo) e 
normalmente apenas em casos em que o Fornecedor não seja proficiente ou não tenha facilidade de 
utilização de tecnologia, e por conseguinte a Rentwlo poderá ajudar e fornecer esse serviço. No entanto tal 
será uma excepção à regra não entrando em conflito com o dever e rigor de independência da Rentwlo. E 
mais, sob nenhuma forma sera este Fornecedor beneficiado em relação a quaisquer e em detrimento de 
outros. Novamente, tal não exime o Fornecedor, visto ser este o responsável pela propriedade e pela sua 
gestão, de assumir inteira e completa responsabilidade perante o Anúncio, e as decisões tomadas sobre a 
sua gestão.


18.2.Conheça as Suas Obrigações Legais 

É responsável por compreender e cumprir quaisquer leis, regras, regulamentos e contratos com terceiros 
que se apliquem ao seu Anúncio ou Serviços.


Se tiver alguma dúvida sobre como as leis locais se aplicam, deve sempre procurar aconselhamento 
jurídico.


18.3.Dever de Confidencialidade 

O Fornecedor é responsável por tratar e usar os dados pessoais dos Hóspedes e de outras pessoas em 
conformidade com as leis de privacidade aplicáveis e de acordo com os presentes Termos de Serviço e 
com a Política de Privacidade da Rentwlo.


O Fornecedor irá cumprir o dever de estrita Confidencialidade de toda a informação recebida e trocada 
com o Hóspede, não divulgando, gravando, ou publicando a mesma sob nenhuma circunstância.
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Para os Hóspedes que efectivamente arrendarem as suas propriedades, tomará as devidas precauções 
para a segurança e tratamento dos dados e documentos recebidos de acordo com a lei em vigor (ver mais 
adiante Cláusula Confidencialidade das Informações).


A Rentwlo, como proprietária da plataforma, é responsável pelo tratamento dos dados recolhidos pela 
mesma e que sejam alojados no nossos servidores, comprometendo-se a cumprir as deposições do 
RGPD.


18.4.Anúncios por Propriedade 

É permitida a publicação de mais de um anuncio por propriedade desde que o mesmo seja dedicado a 
objectivos diferentes, por exemplo, um deles dedicado a arrendamentos de muito curta ou curta duração, e 
outro para média ou longa duração. Ou, por exemplo, um anuncio para o arrendamento de parte da 
propriedade e outro para a totalidade da propriedade. Terá de haver uma distinção e/ou propósito diferente 
para justificar os dois anúncios, mas existindo tal diferença, tal é permitido.


19. Responsabilidades do Hóspede 

Não obstante quaisquer outros assuntos ou aspectos da responsabilidade do Hóspede mencionados 
nestes Termos de Serviço, Hóspede tem, entre outros, o dever de estrita Confidencialidade.


19.1.Dever de Confidencialidade 

O Hóspede irá cumprir o dever de estrita Confidencialidade de toda a informação recebida e trocada com o 
Fornecedor, não divulgando, gravando, ou publicando a mesma sob nenhuma circunstância.


O Hóspede é responsável por tratar e usar qualquer dados, informações e documentos recebidos dos 
Fornecedores e de outras pessoas, em conformidade com as leis de privacidade aplicáveis e de acordo 
com os presentes Termos de Serviço e com a Política de Privacidade da Rentwlo (ver ainda mais adiante 
Cláusula Confidencialidade das Informações).


20. Licença de Contribuição 

Ao publicar as suas contribuições em qualquer parte do site [ou tornar as contribuições acessíveis ao site 
vinculando sua conta do site a qualquer uma de suas contas de redes sociais], você automaticamente 
concede e declara e garante que tem o direito de conceder, para nós um direito mundial irrestrito, ilimitado, 
irrevogável, perpétuo, não exclusivo, transferível, livre de royalties, totalmente pago, e licença para 
hospedar, usar, copiar, reproduzir, divulgar, vender, revender, publicar, transmitir, retitular, arquivar, 
armazenar, armazenar em cache, executar publicamente, exibir publicamente, reformatar, traduzir, 
transmitir, trechos (no todo ou em parte) e distribuir tais contribuições (incluindo, sem limitação, a sua 
imagem e voz) para qualquer finalidade comercial, publicidade, ou de outra forma, e para preparar 
trabalhos derivados de, ou incorporar em outros trabalhos, tais Contribuições, e conceder e autorizar sub-
licenças das anteriores. O uso e distribuição podem ocorrer em quaisquer formatos de media e por meio 
de quaisquer canais de media.


Esta licença aplicar-se-á a qualquer forma, media ou tecnologia agora conhecida ou desenvolvida e inclui o 
uso do seu nome, nome da empresa e/ou nome de franchisado, conforme aplicável, e qualquer uma das 
marcas registradas, marcas de serviço, nomes comerciais, logotipos, e imagens pessoais e comerciais que 
você fornece. Você renuncia a todos os direitos morais nas suas contribuições e garante que os direitos 
morais não foram reivindicados nas suas contribuições.


Não reivindicamos qualquer propriedade sobre suas contribuições. Você retém a propriedade total de 
todas as suas contribuições e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de 
propriedade associados às suas contribuições. Não somos responsáveis por quaisquer declarações ou 
representações nas Contribuições fornecidas por você em qualquer área do Site.
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Você é o único responsável por suas contribuições para o site e concorda expressamente em nos exonerar 
de toda e qualquer responsabilidade e se abster de qualquer ação legal contra nós em relação às suas 
contribuições.


Temos o direito, a nosso critério exclusivo e absoluto, (1) de editar, redigir ou de outra forma alterar 
quaisquer Contribuições; (2) para re-classificar quaisquer Contribuições para colocá-las em locais mais 
apropriados no Site; e (3) pré-selecionar ou excluir quaisquer Contribuições a qualquer momento e por 
qualquer motivo, sem aviso prévio. Não temos obrigação de monitorar as suas contribuições.


21. Submissões 

O Utilizador reconhece e concorda que quaisquer perguntas, comentários, sugestões, ideias, feedback ou 
outras informações sobre o Site ("Submissões") fornecidas por você a nós não são confidenciais e se 
tornarão nossa propriedade exclusiva. Devemos possuir direitos exclusivos, incluindo todos os direitos de 
propriedade intelectual, e ter o direito de uso irrestrito e disseminação destes Envios para qualquer 
propósito legal, comercial ou outro, sem reconhecimento ou compensação para você.


Você, por meio deste, renuncia a todos os direitos morais a qualquer um desses Envios e, por meio deste, 
garante que esses Envios são originais com você ou que tem o direito de enviá-los. O Utilizador concorda 
que não haverá recurso contra nós por qualquer violação alegada ou real ou apropriação indevida de 
qualquer direito de propriedade aos seus Envios.


22. Diretrizes para Revisões (Avaliações) 

A Rentwlo fornece uma Área no Site para efectuar uma Revisão, ou Avaliação. Ao publicar uma Avaliação, 
o Utilizador deve cumprir os seguintes critérios:


(1) você deve ter experiência em primeira mão com a pessoa / entidade que está sendo avaliada;


(2) os seus comentários não devem conter palavrões ofensivos ou linguagem abusiva, racista, ofensiva ou 
de ódio;


(3) suas avaliações não devem conter referências discriminatórias com base em religião, raça, sexo, 
nacionalidade, idade, estado civil, orientação sexual ou deficiência;


(4) os seus comentários não devem conter referências a atividades ilegais;


(5) você não deve ser afiliado a concorrentes se postar comentários negativos;


(6) você não deve tirar quaisquer conclusões quanto à legalidade da conduta;


(7) você não pode publicar declarações falsas ou enganosas;


(8) você não pode organizar uma campanha encorajando outras pessoas a postar comentários, sejam eles 
positivos ou negativos.


Podemos aceitar, rejeitar ou remover comentários a nosso exclusivo critério. Não temos absolutamente 
nenhuma obrigação de filtrar ou excluir comentários, mesmo se alguém considerar os comentários 
questionáveis ou imprecisos. Os comentários não são endossados por nós e não representam 
necessariamente as nossas opiniões ou os pontos de vista de qualquer um de nossos afiliados ou 
parceiros.


Não assumimos responsabilidade por qualquer revisão ou por quaisquer reclamações, responsabilidades 
ou perdas resultantes de qualquer revisão. Ao publicar uma avaliação, o Utilizador concede-nos um direito 
perpétuo, não exclusivo, mundial, livre de royalties, totalmente pago, atribuível e sublicenciável e licença 
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para reproduzir, modificar, traduzir, transmitir por qualquer meio, exibir, executar, e / ou distribuir todo o 
conteúdo relacionado às avaliações.


23. Procedimentos da Rentwlo 

23.1.Visita à Propriedade pela Rentwlo 

A Rentwlo, para aumentar a segurança e confiança da oferta na Plataforma Rentwlo, fará esforços para 
visitar todas as propriedades. A visita de uma propriedade pela Rentwlo será assinalada no Anúncio pela 
indicação “VERIFICADO”, (em Inglês “CHECKED”), que significa:


- Visitamos a propriedade.


- Validamos a existência da Propriedade e do Fornecedor.


- Validamos a sua localização exata, descrição, informações e características do Anúncio, assim como 
fotos e video tours, ressalvando ou exceptuando os materiais e informações que ainda não estejam 
constantes do Anúncio e que venham a estar posteriormente.


- Podemos garantir que, nessa altura, as informações e materiais constantes do Anúncio são precisos e 
correspondem à propriedade.


- Cada vez que um proprietário muda ou adiciona um vídeo tour, ele será analisado e aprovado pela 
Rentwlo, existindo um processo de aprovação do mesmo na nossa plataforma. Tomamos sempre o 
cuidado de verificar que um video tour corresponde à propriedade. Apenas vídeo tours aprovados são 
publicados.


- Verificamos a documentação do Fornecedor e da Propriedade, em conformidade com a lei vigente.


- Conversamos com os proprietários sobre o nosso conceito, preços e políticas.


- Tornamos claro e transparente como os pagamentos são feitos, a fim de garantir que nada mais seja 
cobrado.


- Assinamos um acordo de mediação com o Fornecedor, obrigatório por lei, em que os dados do 
Fornecedor e da fracção estão identificados.


- Colocamos "VERIFICADO" ou “CHECKED" no Anúncio.


A Rentwlo não garante quando poderá efetuar a visita a uma propriedade. O Hóspede terá outras fontes de 
informação disponíveis tais como as revisões feitas por anteriores clientes, nesse ou noutros Anúncios do 
mesmo Fornecedor, que são uma fonte de informação com bastante valor.


Caso a Rentwlo ainda não tenha efetuado a visita à propriedade e simultaneamente não hajam ainda 
qualquer Revisões para o seu Anuncio, poderá sempre contactar-nos. Talvez possamos dar-lhe mais 
informações.


Adicionalmente, a Rentwlo pode decidir não visitar um imóvel e ainda considerar que a classificação 
"VERIFICADO" é obtida pelo imóvel se o fornecedor tiver a nossa total confiança. Tais casos são decididos 
à nossa inteira discrição.


23.2.O Papel da Rentwlo nos Anúncios 

A Rentwlo não é responsável (legalmente ou de qualquer outra forma) pela publicação dos anúncios, pelo 
seu conteúdo ou gestão. A Rentwlo pode ajudar, se lhe for pedida uma opinião sobre qualquer questão.
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Sobre os Anúncios, a Rentwlo participa directamente nas seguintes funções, com vista não à gestão dos 
mesmos, nem à tomada de decisões, mas apenas como um serviço para melhorar a segurança na 
plataforma, aderência e conformidade às regras da plataforma e aumentar a confiança dos utilizadores. As 
funções que a Rentwlo executa são: 


1) Verificação e Aprovação Inicial do Anúncio.


2) Verificação e Aprovação do Anúncio, após visita à propriedade.


3) Aprovação de Video Tours


As aprovações a efetuar pela Rentwlo acima indicadas serão feitas de modo a que não haja qualquer 
informação que viole os nossas Regras da Plataforma e os Termos de Serviço, entre outras considerações 
legítimas. O Fornecedor tem a responsabilidade de conhecer as nossas Regras da Plataforma e os Termos 
de Serviço de modo que as aprovações da Rentwlo ocorram com rapidez. Qualquer violação dos nossos 
Termos introduzirá um atraso na publicação dos respectivos materiais, cuja inteira responsabilidade é 
assumida pelo Fornecedor. Este assume também a responsabilidade pela sua pronta correcção.


As nossas Regras para vídeos estão publicadas na página Criar um Vídeo, #1 / Regras Simples, 
separadamente para Vídeo Tours e Vídeos Pessoais. Ao seguir as nossas regras simples não infligirá os 
Termos da Rentwlo.


Adicionalmente, na mesma página tem todo o processo de como Criar, Comprimir, Carregar, e Utilizar 
vídeos na Rentwlo.


23.3.Actualização de um Anúncio 

A Rentwlo não se responsabiliza por mudanças da informação e materiais do Anúncio feitas pelo 
Fornecedor posteriormente às aprovações acima mencionadas pela Rentwlo, e não tem qualquer 
responsabilidade legal sobre as mesmas. O Fornecedor pode atualizar o seu Anúncio livremente não sendo 
necessária a revisão e aprovação da Rentwlo.


Quaisquer actualizações de Anúncios após a aprovação da Rentwlo são da exclusiva Responsabilidade do 
Fornecedor. O Fornecedor é livre de mudar o que entender no seu Anúncio desde que todas as 
informações no mesmo e referentes à propriedade ou espaço visitado pela Rentwlo se mantenham 
verídicas face à realidade do mesmo, e de acordo com presentes Termos de serviço e Regras da 
Plataforma.


Apenas os Video Tours são sempre sujeitos a verificação e aprovação pela Rentwlo. Tal não se aplica para 
as restantes informações e materiais constantes de um Anúncio.


23.4.O Papel da Rentwlo nos pedidos de Reserva 

A Rentwlo não participa nas decisões do processo de arrendamento, não lhe podendo ser imputada 
qualquer responsabilidade sobre essas mesmas decisões. A Rentwlo pode ajudar, se lhe for pedida uma 
opinião sobre qualquer questão.


Sobre os Pedidos de Reserva, a Rentwlo participa directamente nas seguintes funções, com vista não à 
gestão dos mesmos, nem à tomada de decisões, mas apenas como um serviço para melhorar a segurança 
na plataforma, aderência e conformidade às regras da plataforma e aumentar a confiança dos utilizadores. 
As funções que a Rentwlo executa são:


1) Aprovação de Videos Pessoais.


As aprovações a efetuar pela Rentwlo acima indicadas serão feitas de modo a que não haja qualquer 
informação que viole os nossas Regras da Plataforma e os Termos de Serviço, entre outras considerações 
legítimas. O Hóspede tem a responsabilidade de conhecer as Regras da Plataforma Rentwlo e os Termos 
de Serviço de modo que as aprovações da Rentwlo ocorram com rapidez. Qualquer violação dos nossos 
Termos introduzirá um atraso na publicação dos respectivos materiais, cuja inteira responsabilidade é 
assumida pelo Hóspede. Este assume também a responsabilidade pela sua pronta correcção.
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As nossas Regras para vídeos estão publicadas na página Criar um Vídeo, #1 / Regras Simples, 
separadamente para Vídeo Tours e Vídeos Pessoais. Ao seguir as nossas regras simples não infligirá os 
Termos da Rentwlo.


2) Verificação que o Pagamento efectuado pelo Hóspede foi efectivamente recebido por nós. Este será o 
último passo do nosso processo na plataforma para que uma reserva seja considerada Confirmada.


24. Pesquisas 

Os utilizadores da Rentwlo, quer estejam registados ou não, podem efectuar pesquisas na plataforma. 
Pesquisas podem ser efectuadas por cidade, data de entrada e saída, número de hóspedes, tipo de 
espaço, tipo de propriedade, numero de quartos, preço e características das propriedades, ou uma 
combinação de qualquer um destes items.


Os utilizadores podem ainda ordenar os resultados de acordo com diversos parâmetros tais como Preço, 
Número de Estrelas, Novo ou Antigo, etc.


No entanto só utilizadores registados como Hóspede (Guest) e com as quatro verificações efectuadas 
poderão efectuar pedidos de reserva.


25. Ordenação dos Anúncios 

Presentemente os anúncios são ordenados por defeito de acordo com o número de estrelas das avaliações 
feitas pelos hóspedes. Na ausência de revisões, os anúncios são apresentados dos mais recentes aos mais 
antigos.


A Rentwlo reserva-se o direito de mudar a qualquer momento o algoritmo de ordenação dos anúncios sem 
para tal precisar de comunicar estas alterações aos fornecedores.


26. Reservar Alojamento 

26.1.Quem pode efetuar uma reserva 

Só utilizadores registados como Hóspede (Guest) e com as quatro verificações efectuadas, o que a 
Rentwlo designa de Perfil 100%, pode efectuar pedidos de reserva.


26.2.Como é reservado alojamento 

A Reserva de alojamento é efectuada na plataforma Rentwlo, pelo Hóspede, na página do Anúncio, na 
barra lateral de reservas, à direita, onde se encontra o Preço em letras grandes e o botão ‘Pedido de 
Reserva’. O Hóspede terá de entrar as datas que pretende, o número de hóspedes, fará em texto uma 
introdução sua ao Anfitrião, e introduzirá os documentos pedidos pelo Anfitrião. Aceite os nossos Termos 
de Serviço ao clicar no local respectivo. Ao carregar no botão ‘Pedido de Reserva’ estará a fazer o seu 
pedido.


O Utilizador ou Hóspede garante que tem a idade legal para poder celebrar um contrato de arrendamento 
no país ou estado onde se localiza a propriedade. É da sua responsabilidade esta verificação. Este aspecto 
será também verificado pelo Fornecedor ao receber os documentos do Hóspede. Em caso de não 
cumprimento da idade legal a Rentwlo reserva-se o direito de reter a sua Comissão de Serviço.
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26.3.Processo e Comunicações aos intervenientes 

Durante o processo de Reserva, em todas as fases, tanto o Hóspede como o Fornecedor receberão os 
respectivos emails sempre que houver qualquer mudança ou evolução do seu pedido de Reserva, assim 
como uma nova mensagem. Adicionalmente ao fazer login na sua conta e consultar a sua reserva poderá 
também verificar o estado e evolução da mesma.


Na Plataforma Rentwlo, sempre que houver uma mudança ou evolução do seu pedido de Reserva, terá 
também informação sobre quais os passos seguintes e se terá de fazer algo, ou esperar.


Pede-se aos intervenientes que consultem a plataforma regularmente para acompanharem de perto o 
Pedido de Reserva, ou a Reserva, e porque poderá ter recebido alguma mensagem à qual deve responder.


Sempre que tiver uma mensagem, deve o mais brevemente possível responder à mesma. Toda a atenção 
que tenha aos seus clientes ou senhorios ajudá-lo-á nos seus Pedidos de Reserva, comentários e 
classificação que obterá nas Revisões efectuadas pela outra parte e publicamente disponíveis.


As Revisões são uma informação extremamente valiosa e importante para todos os intervenientes. Deve 
actuar ativamente para poder alcançar a máxima classificação possível.


26.4.Resposta a um Pedido de Reserva 

De acordo com as nossas Regras e Termos de Serviço, o Fornecedor tem quarenta e oito (48) horas para 
responder a um pedido de reserva. Findo este período a reserva será automaticamente cancelada. O 
Fornecedor assume o compromisso de responder com a maior brevidade possível.


A Rentwlo reserva-se o direito de penalizar de alguma das formas ao seu dispor Fornecedores que não 
respondam a pedidos de reserva. Tal atitude não é considerada aceitável. A Rentwlo é uma comunidade 
que coloca valores, responsabilidade, respeito e integridade acima que tudo. Seja respeitoso com cada 
Hóspede e considere todo o pedido de reserva com a seriedade necessária, respondendo ao inquilino com 
a máxima brevidade, assim que tiver uma decisão.


Faça perguntas antes de decidir. É para isso que serve o sistema de mensagens interno da Rentwlo. 
Clarifique o que necessita.


A Rentwlo estará atenta e Fornecedores que não sejam responsivos poderão ver os seus Anúncios 
passarem para posições inferiores em resultados de pesquisas e apresentação de Anúncios.


26.5.Declinar uma Reserva 

O Fornecedor pode Aceitar ou Declinar um Pedido de Reserva.


O Fornecedor obriga-se, se Declinar um Pedido de Reserva, a enviar uma mensagem ao Hóspede 
explicando as suas razões, com respeito e muita consideração. Se possível, sendo este aspecto opcional, 
dando uma sugestão sobre como poderá o Hóspede melhorar as suas hipóteses de Aceitação em futuros 
pedidos de reserva.


26.6.Aceitação e Confirmação da Reserva 

Assim que o Fornecedor aceite a Reserva do Hóspede, os dados da Rentwlo para efetuar pagamento 
serão apresentados ao Hóspede.


De acordo com as nossas Regras e Termos de Serviço, o Hóspede tem vinte e quatro (24) horas para 
efectuar o respectivo Pagamento. Findo este período a reserva será automaticamente cancelada.
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26.7.Contrato de Reserva 

Assim que a sua Reserva é aceite pelo Fornecedor, os presentes Termos de Serviço constituem um 
Contrato de Serviço que é estabelecido directamente entre Hóspede e Fornecedor, tendo ambos a 
obrigação legal de o cumprir.


O Fornecedor concorda que, uma vez aceite o Pedido de Reserva, aceitará e encontrar-se-á vinculado a 
oferecer o respectivo Alojamento nas datas, pelo preço e nos termos especificados no seu Anúncio, à data 
do Pedido de Reserva, a ainda que, a fracção, as suas divisões, mobiliário e decoração estão de acordo 
com os materiais e informações constantes no seu Anúncio. O incumprimento destas disposições poderá 
levar o Hóspede a cancelar a reserva e o Fornecedor a incorrer numa perda monetária pela devolução da 
renda paga e possível período sem ocupação da sua propriedade ou espaço, sem que o Fornecedor tenha 
qualquer direito a pedir uma indemnização ao Hóspede ou à Rentwlo.


De igual forma, o Hóspede concorda que, uma vez aceite o Pedido de Reserva, aceitará e encontrar-se-á 
vinculado a este Contrato, comprometendo-se a efetuar o respectivo arrendamento e a cumprir com todos 
estes Termos de Serviço.


A Política de Cancelamento e quaisquer outras disposições ao abrigo destes Termos de Serviço e das 
Regras da Plataforma Rentwlo, padrões, outras políticas ou requisitos identificados pela Rentwlo, ou no 
Anúncio, ou durante o processo de pagamento (eventual Política de Pagamentos), ou de outras formas que 
a Rentwlo tenha às sua disposição, fazem parte do seu contrato com o Fornecedor e deste com o 
Hóspede. Ambas as partes são responsáveis pelo seu bom cumprimento, e aceitam os seus Termos.


26.8.Responsabilidades do Hospede e do Anfitrião 

Uma vez aceite a reserva, é da sua responsabilidade, conforme for o caso, de:


a) Cumprir com os requisitos que o Fornecedor possa estabelecer, tais como o envio de documentos 
necessários, que podem ou não ter sido mencionados no Anúncio, providenciar referencias pessoais e/
ou fixar a necessidade de fiador para o qual seriam necessários os respectivos documentos de 
identificação e prova de rendimentos, assim como outras informações ou dados que o Fornecedor 
solicite. Estas informações serão pedidas ao Hóspede directamente pelo Fornecedor via mensagem 
através do sistema interno de mensagens da plataforma Rentwlo.


b) Cumprir com as suas Responsabilidades e Obrigações, tais como delineadas nos Presentes Termos de 
Serviço e Contrato de Arrendamento, conforme seja o caso, tais como, não não limitado a: Cumprir os 
prazos e Regras da Plataforma Rentwlo, Políticas do Senhorio, cumprir o Prazo de Arrendamento, 
realizar na integra e atempadamente todos os Pagamentos à Rentwlo e ao Fornecedor, não causar 
qualquer dano à propriedade, pagando a custas suas qualquer dano ou prejuízo causado, e cumprir 
com todos os prazos e informações necessárias ao bom término das suas obrigações, assim como 
outras disposições.


c) Estes Termos de Serviço não excluem a sua leitura do Contrato de Arrendamento, que terá de assinar 
na data de entrada, contendo o mesmo as disposições legais sobre as obrigações que deverá cumprir, 
assim como os seus direitos.


26.9.Formas de Pagamento da Reserva 

A Rentwlo aceita pagamentos por PayPal, Transferência Bancária ou MB-WAY.


O pagamento via PayPal será efectuado via redirecionamento para a PayPal. O pagamento por 
Transferência ou MB-Way será efetuado fora da nossa plataforma, por exemplo no home banking pessoal 
do Hóspede ou na sua App MB-WAY, devendo o cliente dar entrada do comprovativo de pagamento na 
plataforma na página ‘Pagamento da Reserva’.
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26.10.Valor a Pagar pela Reserva 

Para completar e efectivar a sua Reserva, o Hóspede fará o pagamento da Primeira Renda, mais a Taxa de 
Serviço Rentwlo e IVA, assim como apresentado no sitio web. Este pagamento será efetuado 
directamente à Rentwlo, e não ao Fornecedor do Alojamento.


O Pagamento da Primeira Renda corresponde a um encargo de reserva contratual devido à Rentwlo, que o 
receberá em nome do Fornecedor de Alojamento, e guardá-la-á sob a confiança do mesmo.


Sobre a primeira renda:


1) Se a reserva começar no dia 1, a renda a pagar será sempre exactamente um mês de renda, 
correspondendo ao primeiro mês. Neste caso a renda é devida sempre ao primeiro de cada mês.


2) Se a reserva começar noutro dia do mês, digamos no dia 10, existem duas possibilidades dependendo 
de algumas definições do Fornecedor:


a) A renda a pagar será como no caso 1, um mês exacto de renda, correspondendo ao primeiro mês. 
Neste caso a renda é devida sempre ao dia 10 de cada mês.


Ou,


b) A renda a pagar será composta dos dias até ao final do primeiro mês (os restantes 20 ou 21 dias do 
primeiro mês, no exemplo mencionado), e a renda do mês seguinte. Neste caso a renda é devida 
sempre ao primeiro de cada mês.


O Hóspede entrará na Plataforma o respectivo comprovativo de pagamento, tal como solicitado na página 
de Pagamento, excepto no pagamento através de PayPal.


Assim que a Rentwlo verificar que o seu pagamento entrou na nossa conta bancária, a sua reserva será 
considerada ‘Confirmada’ (em Inglês ‘Booked’). Faremos a respectiva confirmação na plataforma e via 
email para os intervenientes.


26.11.Página da Reserva 

Após o pedido de reserva, os cálculos utilizados e os valores referentes à sua reserva, incluíndo o 
Depósito, estão indicados com transparência e claridade da Página da Reserva que poderá encontrar no 
seu Painel / Reservas. Cada reserva tem um número de reserva que é único.


26.12.Depósito, Primeira Renda e Subsequentes Rendas 

Aquando do seu pedido de reserva, estará também bastante claro o valor de Depósito que terá de pagar. 
Na Página da Reserva poderá consultar todos os valores referentes à sua reserva.


O Depósito será pago directamente ao Fornecedor nos dias precedentes ao Check-In ou o mais tardar 
durante o Check-In. O hóspede deve verificar com o anfitrião as condições de habitabilidade do espaço 
arrendado.


A Rentwlo fará o pagamento da primeira renda ao Fornecedor, quarenta e oito (48) horas após data de 
Check-In, não sem antes contactar o Hóspede para verificar se tudo correu normalmente durante o Check-
In e após indicação deste das boas condições de habitabilidade da fracção e sua semelhança ao Anúncio.


Rendas subsequentes serão pagas pelo Hóspede directamente ao Fornecedor. 

26.13.Data de Entrada 

O Utilizador começará a usar o Alojamento na data referida na sua Reserva, a não ser que outra tenha sido 
acordada entre as partes.
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Qualquer alteração da data de entrada na propriedade deverá ser primeiro acordada com o Fornecedor e 
seguidamente comunicada à Rentwlo. Na Página da Reserva o Hóspede tem um campo reservado para 
este efeito, dar conhecimento à Rentwlo de uma mudança do dia de Check-In.


O Hóspede dá o seu expresso acordo a que, qualquer alteração de valor a pagar ao Fornecedor, devido à 
nova data de entrada, é-lhe devido e deverá ser acordada directamente entre as partes.


Qualquer esclarecimento adicional, contacte o Fornecedor.


26.14.Modificações da Reserva 

Fornecedores e Hóspedes são responsáveis por quaisquer modificações da reserva que concordem em 
fazer através da Plataforma Rentwlo e concordam em pagar quaisquer valores, comissões ou impostos 
adicionais associados às respetivas modificações.


26.15.Responsabilidades dos Fornecedores 

O Fornecedor é responsável por indicar, escolher ou seleccionar várias informações correspondentes a 
funcionalidades que permitem controlo sobre os seus Anúncios e pedidos de reserva, através da 
configuração do seu Anúncio no Painel. Cada Anúncio poderá ter requisitos diferentes.


As funcionalidades que lhe permitem controlo e estratégia sobre as suas reservas são (convém tê-las em 
grande atenção): Ao Criar ou Editar o seu Anúncio,


- Preço por mês (Separador Preços)


- Depósito de Segurança (Caução) (Separador Preços)


- Estadia Mínima (em meses), Estadia Máxima (em meses) (Separador Regras)


- Documentos Necessários (Separador Regras). Os Fornecedores definem quais os documentos que 
necessitam dos inquilinos, podendo escolher todos, nenhum ou uma combinação dos mesmos. Com a 
Rentwlo, os inquilinos submetem estes documentos ao fazer um pedido de reserva. Podem ser: 1) 
Documento de Identificação, 2) Prova de Rendimentos, e 3) Video Pessoal. Vários ficheiros podem ser 
adicionados pelo hóspede para cada um destes requisitos.


- Opção: Os senhorios podem optar por não solicitar documentos na fase de reserva e solicitá-los apenas 
após aprovação utilizando o nosso sistema de mensagens. Excepção: o vídeo pessoal não será possível 
de enviar via mensagem.


- Início do Contrato (Separador Regras). O Fornecedor tem a possibilidade de definir se o contrato de 
arrendamento terá data de começo igual à data de Check-In, ou data de começo no dia 1 do mês 
seguinte (para Fornecedores que queiram os seus contratos de arrendamento a começar sempre ao dia 
1).


- Contrato Renovável (Separador Regras). Defina se pretende renovação automática ou não, no 
arrendamento. Por ser mais adequado para a maioria dos arrendamentos, na nossa minuta de contrato 
de arrendamento está considerado que NÂO haverá renovação automática. Os anfitriões podem também 
definir se querem o campo Contrato Renovável visível ou não nos seus Anúncios.


- Desactivar Reservas após x dias (Separador Calendário). Permitir apenas Reservas com data de começo 
nos próximos dias. O Fornecedor poderá com esta funcionalidade impedir reservas se estas começarem 
após um certo número de dias, a contar da data de hoje. Ou não impedir qualquer reserva, 
independentemente da sua data de começo.


- A Atualização do Calendário (Separador Calendário), é também crucial para boas reservas, reservas sem 
conflito com outras já existentes, e de acordo com o que o Fornecedor pretende.


Expressamente Proibido: 
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Notifica-se o Fornecedor que é expressamente proibido a publicação na Plataforma Rentwlo, em 
qualquer local e sob qualquer forma, e nomeadamente nos seus Anúncios,  do endereço completo da sua 
propriedade. Poderá indicar a Rua, o código postal e a cidade, mas não poderá indicar o Número do 
edifício, e o Número da sua fracção.


No Separador Localização, ao introduzir o Endereço do seu imóvel, ou assim que introduzido 
automaticamente pelo Google Maps, remova o Número do edifício, e o Número da sua fracção.


26.16.Contactar o Fornecedor 

Antes de efetuar um pedido de reserva não é possível contactar o Fornecedor. Após o ter feito, poderá 
clarificar alguma dúvida que tenha directamente com o Fornecedor usando o nosso sistema interno de 
mensagens.


26.17.Conteúdo das comunicações entre as partes 

É expressamente proibido aos nossos membros e utilizadores, Fornecedores e Hóspedes, a cedência e/
ou publicação de qualquer forma de contacto que permitia às partes entrarem em contacto direto, 
explicitamente ou implicitamente, tais como, mas não limitado a: emails, números de telefone, moradas ou 
endereços, links para páginas ou IP’s, etc, assim como aludir, dar pistas, transmitir ou tentar transmitir por 
via ‘criativa’ os mesmos. Tal aplica-se nomeadamente, e sem exclusão de qualquer outra, a todo e 
qualquer material publicado e publicamente disponível, assim como a mensagens escritas, a documentos 
ou videos partilhados, ou quaisquer outras formas de informação trocadas entre as partes.


As partes podem comunicar sempre entre si via mensagem.


Aproximadamente uma semana antes do Check-In a Rentwlo irá facultar os contactos de ambas as partes, 
de modo a haver segurança adicional e maior facilidade de contacto, visto que se aproxima a data de 
Check-In.


A Rentwlo tem o expresso direito de ler, intervir, e de apagar qualquer informação, mensagem, documento 
ou video, ou qualquer outra, que infrinja as Regras da plataforma Rentwlo e os Termos de Serviço.


26.18.Sistema interno de mensagens da plataforma Rentwlo 

A plataforma Rentwlo, em todas todas as mensagens enviadas fará a remoção de uma extensa lista de 
palavras, sílabas, símbolos, números, links, emails, ou outros, de modo a evitar o envio de informação que 
poderá conter alguma forma de contacto, ou ser usada para tal. Lamentamos se algumas mensagens sem 
qualquer intenção de infligir as nossas regras tenham algum conteúdo removido. Nós pedimos por esse 
facto a compreensão dos nossos utilizadores.


Visto tratar-se de medidas de segurança, a Rentwlo reserva-se o direito de melhorar estes algoritmos 
quando entender e de os implementar na sua plataforma sem ser necessário qualquer aviso aos seus 
utilizadores.


26.19.Tentar fazer negócios directamente com o Fornecedor 

Não utilize a Rentwlo para identificar propriedades e tentar contactar e fazer negócio directamente com o 
Fornecedor, contornando a Rentwlo. Se fizer isto, os nossos Fornecedores não irão apreciar a sua atitude e 
não poderá alugar uma casa.


Adicionalmente poderá ser perigoso por diversas razões.


Se fizer isso, automaticamente, sem mais, ficará responsável por indemnizar contratualmente a Rentwlo, 
num valor que poderá ser entre 2000 € e 5000 €, aplicável a Hóspedes e Fornecedores. De imediato, caso 
a Rentwlo venha a ter conhecimento deste facto, as Taxas Rentwlo ficarão retidas. Outras medidas 
poderão ser aplicadas.
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Adicionalmente você perderá a segurança que a Rentwlo providencia. A Rentwlo foi desenhada para 
maximizar a transparência, confiança e honestidade dos anúncios e negócios de arrendamento feitos 
através de nós.


O nosso Conceito, Cultura, Mercado, Política de Cancelamento, as nossas Funcionalidades e Processo, e 
Minuta de Arrendamento (que inclui a mediação da Rentwlo) todas visam a sua protecção. Você estaria a 
perder toda esta transparência, ajuda e segurança.


Pelo contrário, cumpra com as nossas regras e procedimentos, e utilize a Rentwlo da melhor forma 
possível. Pertencerá a uma comunidade de pessoas que respeita e é respeitada e vive de uma forma 
tranquila e segura. Poderá conhecer pessoas interessantes e certamente que apreciará os nossos valores e 
cultura.


27. Política de Taxas 

Pela utilização dos Serviços e Plataforma Rentwlo, a Rentwlo cobra as seguintes taxas.


27.1.Taxa de Hóspede 

15% do valor de uma renda, com um valor mínimo de 85 euros, cobrado apenas uma vez.


Para qualquer duração de arrendamento que escolher, ou data de início. Pago apenas uma vez, e só 
depois de saber que a sua reserva foi aprovada.


27.2.Taxa de Fornecedor 

Estadias de 1 a 3 meses: 10% do valor de uma renda

Estadias de 3 a 6 meses (a partir de 3 meses e 1 dia): 19% do valor de uma renda 

Estadias superiores a 6 meses (a partir de 6 meses e 1 dia): 28% do valor de uma renda

Pago apenas uma vez, por arrendamento.


Poderá ainda ver mais informação sobre as nossas taxas e alguns exemplos de cálculo na plataforma 
Rentwlo, nas páginas Preços para Inquilinos e Preços para Senhorios, respectivamente para Hóspedes e 
Fornecedores.


A Rentwlo pode sem aviso prévio mudar a Política de Taxas.


A alteração de Taxas, quando efectuada, aplica-se apenas às novas reservas, efetuadas após a entrada em 
vigor da nova Política de Taxas, não afectando as reservas anteriores a esta data, independentemente do 
estado em que estejam.


27.3.Pagamento de Taxas 

O Hóspede ao fazer o pagamento do Pedido de Reserva paga a Primeira Renda, a Taxa de Hóspede e o 
IVA.


Para Fornecedores, ao valor da Renda recebida por nós, a Rentwlo cobra a Taxa de Fornecedor e o IVA.


27.4.Impostos 

Em Portugal, a renda paga não está sujeita a IVA.


O IVA pago em Portugal, que se aplica às reservas efetuadas sobre Propriedades em território Português, é 
23% sobre o valor da Taxa Rentwlo, e será paga por ambos os intervenientes, Hóspedes e Fornecedores.
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28. Política de Cancelamento 

28.1.Introdução 

Em geral, se cancelar uma reserva, o valor que lhe é reembolsado é determinado pela nossa Política de 
Cancelamento. A Rentwlo tem uma única Política de Cancelamento e todos os Anúncios e Reservas se 
regem pela mesma.


Fornecedores e Hóspedes, ao utilizar o nosso Site, e consequentemente ao ficarem vinculados a estes 
Termos, conhecem, concordam e aceitam todas as Cláusulas constantes da Política de Cancelamento da 
Rentwlo.


28.2.Políticas de Cancelamento 

A Rentwlo tem 2 tipos de política de cancelamento: Flexível, ou, Moderada.


Os senhorios decidem qual a política mais adequada para eles. As nossas políticas são tão justas quanto 
possível, tanto para inquilinos como para senhorios.


A Política de Cancelamento da Rentwlo é das mais flexíveis e menos penalizadora para o Hóspede. 


28.3.Validade 

Atenção que a nossa Política de Cancelamento apenas é válida até à realização do Contrato de 
Arrendamento. A partir do momento que o Contrato de Arrendamento está assinado por ambas as partes, 
este é válido à luz das disposições legais.


28.4.Condições gerais 

Cada reserva é considerada independente de todas as outras.


A Política de Cancelamento aplica-se individualmente a cada reserva e é seguida ao pé da letra, sem 
considerações adicionais.


Tal implica que os nossos utilizadores devem estudar cuidadosamente os anúncios e tomar decisões em 
consciência, nomeadamente em relação às reservas que efetuam e nas quais actuam, de modo a tomarem 
as decisões certas, não se arrependendo das mesmas.


A Rentwlo estudou a sua Política de Cancelamento de modo a atingir seriedade na utilização no nosso 
mercado. O negócio imobiliário é baseado em confiança e seriedade. No nosso entender quaisquer outras 
condições poderiam falhar em obter estes propósitos. É também por estas razões que somos estritos na 
aplicação desta nossa Política.


28.5.Termos do Cancelamento 

Nas Cláusulas seguintes, os termos,


Antes do Pagamento, significa: Após a aceitação do Pedido de Reserva pelo Fornecedor, e Antes do 
Hóspede efetuar o Pagamento da Reserva, e Antes da celebração do Contrato de Arrendamento.


Após o Pagamento, significa: Após a aceitação do Pedido de Reserva pelo Fornecedor, e após do 
Hóspede efetuar o Pagamento da Reserva, e Antes da celebração do Contrato de Arrendamento.


28.6.Política de Reembolsos 

28.6.1.O Hóspede cancela uma reserva 

Quando o Hóspede procede ao cancelamento da reserva.
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Se você é um Hóspede: 

Tipo 1 - Flexível 

Antes do Pagamento: pode cancelar a qualquer momento e não será cobrado.

Após o Pagamento:

- Mais de 30 dias para o Check-In: Reembolso de 100% da renda paga.

- 30 a 15 dias : Reembolso de 50% da renda paga.

- 14 a 0 dias : Sem reembolso.


Para reservas canceladas pelo Hóspede, a Taxa de Hóspede + IVA não é reembolsável. Os reembolsos são 
apenas para a renda paga.


Tipo 2 - Moderada 

Antes do Pagamento: pode cancelar a qualquer momento e não será cobrado.

Após o Pagamento:

- Mais de 60 dias para o Check-In: Reembolso de 100% da renda paga.

- 60 a 46 dias : Reembolso de 75% da renda paga.

- 45 a 31 dias : Reembolso de 50% da renda paga.

- 30 a 0 dias : Sem reembolso.


Para reservas canceladas pelo Hóspede, a Taxa de Hóspede + IVA não é reembolsável. Os reembolsos são 
apenas para a renda paga.


Se você é um Fornecedor (para ambos o Tipo 1 e Tipo 2): 

A renda não reembolsada ao Hóspede será paga ao Fornecedor menos a Taxa de Fornecedor e IVA.


28.6.2.O Fornecedor recusa ou cancela uma reserva 

Quando o Fornecedor procede ao cancelamento da reserva.


Se você é um Hóspede: 

Antes do pagamento: não lhe será cobrado qualquer valor.


A qualquer momento após o pagamento: Reembolsamos 100% do pagamento que efectuou através da 
Rentwlo. Isso inclui a Renda paga, Taxa de Hóspede e IVA.


Se você é um Fornecedor: 

Você pode recusar ou cancelar reservas a qualquer momento, antes ou depois do pagamento do Hóspede, 
sem que tenha por isso um custo.


Observação para Fornecedores: o cancelamento de reservas (não apenas uma ou duas, mas o resultado 
ao longo de um período) pode fazer com que os seus Anúncios passem para posições inferiores em 
resultados de pesquisas e apresentação de Anúncios. Explicamos isso em maior detalhe na página Centro 
de Ajuda, Secção “Sobre Cancelamentos, Créditos, Reembolsos”, Pergunta “Para os Senhorios, qual é a 
consequência do cancelamento de uma reserva?”.


A Política de Cancelamento da Rentwlo pode também ser verificada na plataforma web na página Política 
de Cancelamento e em maior detalhe na página Centro de Ajuda, na Secção “Sobre Cancelamentos, 
Créditos, Reembolsos”.
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A Rentwlo reserva-se o direito de, sem aviso prévio, poder mudar as condições da Política de 
Cancelamento.


A alteração da Política de Cancelamento, quando efectuada, aplica-se apenas às novas reservas, 
efetuadas após a entrada em vigor da nova Política de Cancelamentos, não afectando as reservas 
anteriores a essa data, independentemente do estado em que se encontrem.


28.6.3.Casos Especiais de Cancelamento 

28.6.3.1.Cancelamento muito perto do Check-In, ou no Check-In, pelo Fornecedor 

Consideramos que este é um evento muito raro. Se acontecer, entre em contacto connosco. É importante 
falarmos com ambas as partes se isto acontecer. Tentaremos entender e mediar a situação.


O Utilizador aceita que a Rentwlo não oferece uma garantia, ou uma compensação económica, para este e 
outros casos semelhantes, sendo essa a nossa Política neste momento.


A Rentwlo cobra as taxas mais baixas de qualquer empresa do mercado de arrendamentos de médio e 
longo prazo. Como as nossas taxas são muito baixas, não nos permite cobrir estes eventos, ou fornecer 
aos nossos Utilizadores uma garantia financeira para eles. Isto terá de ser compreendido.


Não se preocupe. A Rentwlo pode ajudá-lo de diversas formas:


• Devolveremos-lhe 100% do valor que pagou à Rentwlo sobre a forma de um Crédito. Poderá ver o 
mesmo em Painel / Créditos.


• Pode utilizar o seu Crédito imediatamente, para os seus próximos Pedidos de Reserva. Não tem de fazer 
nada, o Crédito aparecerá nos respectivos cálculos.


• Podemos fornecer algum suporte para o seu próximo Pedido de Reserva. Podemos enviar uma 
mensagem ou falar diretamente com o novo Fornecedor. Envie-nos um email com o seu novo Pedido de 
Reserva identificando o número de Reserva, título do Anúncio e nome do Fornecedor, para o podermos 
ajudar a obter uma nova residência com maior rapidez.


Para Fornecedores: O Cancelamento de reservas, especialmente próximo à data de check-in, poderá ter 
como consequência os seus Anúncios passarem para posições inferiores em resultados de pesquisa e 
apresentação de Anúncios.


28.6.3.2.O apartamento não é o que foi publicado, ou é significativamente diferente 

Se no Check-In você descobrir que o apartamento não corresponde ao que foi publicado, tem o direito de 
Cancelar a sua Reserva e não avançar com o Arrendamento, de imediato, podendo não assinar o contrato 
de arrendamento. Fale imediatamente connosco.


Avalie o que há de diferente (tire fotos) e informe-nos para que possamos entender a melhor linha de ação. 
Falaremos também com o Fornecedor para recolhermos mais informação. Caso a Rentwlo entenda que 
não houve razão para o Cancelamento por parte do Hóspede, este caso será tratado como um 
cancelamento sujeito às regras normais (28.6.1 e 28.6.2) e não aos casos especiais (28.6.3), e aplicaremos 
a alínea 28.6.1.


O Utilizador aceita que a Rentwlo não oferece uma garantia, ou uma compensação económica, para este e 
outros casos semelhantes, sendo essa a nossa Política neste momento.


A Rentwlo cobra as taxas mais baixas de qualquer empresa do mercado de arrendamentos de médio e 
longo prazo. Como as nossas taxas são muito baixas, não nos permite cobrir estes eventos, ou fornecer 
aos nossos Utilizadores uma garantia financeira para eles. Isto terá de ser compreendido.


Não se preocupe. A Rentwlo pode ajudá-lo de diversas formas:


© 2022 Rentwlo, Lda Página  de 23 40



• O valor a devolver pela Rentwlo está sujeito à nossa averiguação dos factos. Havendo uma razão sólida 
para o seu cancelamento, que não pudesse ser remediada pelo Fornecedor, devolvemos-lhe 100% do 
valor que pagou à Rentwlo sobre a forma de um Crédito. Poderá ver o mesmo em Painel / Créditos.


• Pode utilizar o seu Crédito imediatamente, para os seus próximos Pedidos de Reserva. Não tem de fazer 
nada, o Crédito aparecerá nos respectivos cálculos.


• Podemos fornecer algum suporte para o seu próximo Pedido de Reserva. Podemos enviar uma 
mensagem ou falar diretamente com o novo Fornecedor. Envie-nos um email com o seu novo Pedido de 
Reserva identificando o número de Reserva, título do Anúncio e nome do Fornecedor, para o podermos 
ajudar a obter uma nova residência com maior rapidez.


A Rentwlo reserva-se o direito de, se chegar à conclusão que se trata de má intenção ou fraude pelo 
Fornecedor, poder remover o Anúncio da plataforma Rentwlo, e o Fornecedor poderá também ser banido 
da utilização dos nossos serviços e da plataforma Rentwlo.


Para outros casos Especiais, ou considerados Raros, aqui não especificamente mencionados: 

Em geral aplicar-se-ão as mesmas medidas mencionadas nas Clausulas 28.6.3.1 e 28.6.3.2. Aplicam-se 
também as mesmas considerações de averiguação dos factos, de modo a concluir qual as regras que se 
aplicam ao caso específico.


28.7.Funcionalidade de Crédito (Reembolso Online) 

A Rentwlo tem uma funcionalidade que designa por Créditos. De momento apenas está disponível para 
Hóspedes. O seu significado é o seguinte:


Um Crédito é um Reembolso Online. 

Se a sua reserva tiver sido cancelada e já tiver pago, damos-lhe um Crédito. É lógico e rápido. 
O Crédito é adicionado ao seu Painel tipicamente no prazo de 1 dia. Ver Painel / Créditos.


Pode usar o seu Crédito imediatamente na sua próxima reserva. Não tem de fazer nada, o Crédito 
aparecerá nos cálculos do seu próximo pedido de reserva.


Se a nova reserva for um valor superior, basta pagar a diferença. 
Se a nova reserva for um valor mais baixo, a diferença permanecerá como um Crédito.


Para qualquer Crédito que tenha, pode pedir-nos em qualquer altura um reembolso (transferência para a 
sua conta) e nós fazemo-lo o mais rapidamente possível.


Valor do Crédito: 

O cálculo do Crédito é por reserva. Cada reserva é considerada independente de todas as outras. 
O valor do Crédito dado ao cliente após uma reserva cancelada é o montante a que tem direito, de acordo 
com a nossa Política de Cancelamento. O Crédito corresponde sempre ao seu reembolso. 
É simples e claro.


28.8.Pedir um Reembolso (transferência para a sua conta) 

No caso de não querer mais usar a Rentwlo, ou por qualquer razão, para obter o seu reembolso:


1. Primeiro ir a Painel / Perfil / Método de Pagamento e completar a informação nas secções 'Seleccionar 
Conta Bancária Pessoal ou Comercial' e 'Seleccionar o Método de Pagamento'. Preencha todos os 
campos, para que saibamos como lhe pagar.


2. Ir para Painel / Créditos.


Primeiro, a Rentwlo irá dar-lhe um Crédito. Acrescentamos também um pequeno texto explicando o seu 
cálculo, sempre de acordo com a nossa Política de Cancelamento. 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Assim que tiver um Crédito, o botão 'Solicitar Reembolso' é exibido. 
Clique no botão 'Solicitar Reembolso' para obter o seu Reembolso (transferência para a sua conta). Dentro 
de alguns dias, está feito.


Valor do Reembolso: 

O Reembolso é o mesmo valor que o seu Crédito, é o montante a que tem direito, de acordo com a nossa 
Política de Cancelamento.


28.9.Responsabilidade de um Cancelamento e Política de Indemnizações 

Os Utilizadores da Rentwlo aceitam e concordam ao aceitar estes Termos de Serviço que:


1) A Responsabilidade de um Cancelamento não é da Rentwlo, nem pode recair sobre nós. 
Consequentemente as consequências ou perdas causadas por um Cancelamento, sejam elas quais forem, 
inclusive de natureza monetária, não podem ser imputadas à Rentwlo.


2) A responsabilidade de um Cancelamento é da inteira e exclusiva responsabilidade das partes, Hóspede 
e Fornecedor.


3) Para todos os casos de Cancelamento, sendo eles normais ou comuns, ou especiais, excepcionais, 
raros, acima mencionados ou qualquer outros quer se encontrem, ou não, explicitamente mencionados 
nestes Termos de Serviço ou na nossa Política de Cancelamento e Política de Reembolsos, e quer se 
enquadrem, ou não, mencionados nos artigos 28.6.1, 28.6.2, e 28.6.3, a Rentwlo não tem qualquer 
responsabilidade penal ou legal perante o Cancelamento de uma Reserva por qualquer das partes, visto 
que a Gestão de Anúncios e a Gestão de Pedidos de Reserva, e todas as tomadas de decisão, são 
inteiramente da responsabilidade das partes, dos Utilizadores, não participando a Rentwlo sequer nas 
mesmas, não podendo o Utilizador exigir à Rentwlo qualquer indemnização sobre potenciais perdas ou 
incómodos, ou de outra ordem.


4) Cancelamentos são eventos considerados de oportunidade de mercado e negociação entre as partes, 
não havendo qualquer suposição legal nesta fase (antes da assinatura do contrato de Arrendamento) para 
qualquer tipo de Indemnização. Alguns cancelamentos podem causar incómodos, desconforto e até 
perdas à algum dos intervenientes, ou a ambos. Em todos estes casos a Rentwlo lamenta o sucedido, não 
podendo no entanto ser responsabilizada por qualquer incomodo ou perda que o mesmo cause.


5) A mesma consideração aplica-se aos intervenientes da Reserva, não havendo qualquer suposição legal 
nesta fase (antes da assinatura do contrato de Arrendamento) para qualquer tipo de Indemnização por 
qualquer das partes à outra.


6) Mais, a Rentwlo faz tudo o possível para que o nosso Mercado seja correcto, justo, transparente, 
pedindo o máximo de cuidado a todos os intervenientes para que ajam sempre de forma honesta e 
correcta. A Cultura da Rentwlo é algo estabelecido para que haja harmonia e bem estar na nossa 
Comunidade. É sua responsabilidade agir com bom senso e com sentido de responsabilidade.


7) O Utilizador aceita que a Rentwlo não oferece uma garantia, indemnização ou uma compensação 
económica, para qualquer caso de Cancelamento, sendo essa a nossa Política neste momento, e 
compromete-se a não exigir, de forma alguma, Compensação ou Indemnização à Rentwlo ou a qualquer 
dos intervenientes no negócio de arrendamento. De igual modo o Utilizador aceita e compromete-se a não 
processar ou levar a tribunal, a Rentwlo, qualquer dos seus directores, funcionários, parceiros, agentes, ou 
qualquer Utilizador devido a um Cancelamento.


8) A Política de Indemnização da Rentwlo é a nossa Política de Reembolsos tal como mencionado 
acima na alínea 28.6 Política de Reembolsos, aplicando-se os Reembolsos aí mencionados. O Utilizador 
aceita e concorda que, qualquer pedido de Indemnização que vá para além ou seja diferente do 
mencionado nestas Políticas, e que por conseguinte não esteja explicitamente mencionada nestes Termos 
de Serviço, não será concedido.
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28.10.Contagem de Dias 

Os dias identificados nos presentes Termos de Serviço, são dias seguidos.


A Contagem de Dias para a Política de Cancelamento será feita de acordo com a data de Check-In 
originalmente proposta no Pedido de Reserva, ou então, caso exista, será considerada a Data acordada 
entre as partes via mensagem até à Aceitação do Pedido de Reserva pelo Fornecedor.


Contagem de Dias: A contagem de dias é feita a partir da data de Check-In para trás. Zero dias significa o 
dia do Check-In. 7 dias corresponde a 7 dias antes da data de Check-In, 15 dias corresponde a 15 dias 
antes da data de Check-In.


28.11.Dever de Comunicação do motivo do Cancelamento 

De acordo com os presentes Termos de Serviço, não é necessária uma comunicação prévia em caso de 
Cancelamento de uma reserva, no entanto é obrigatório o envio de uma explicação detalhada sobre os 
motivos do cancelamento. Na plataforma Rentwlo ao carregar no botão ‘Cancelar’ terá de entrar a sua 
justificação. Seja honesto e indique a razão de estar a cancelar a sua Reserva. Não se esqueça que 
independentemente de ser um Hóspede ou um Fornecedor tem uma reputação a criar dentro da Rentwlo e 
perante os seus utilizadores e comunidade. Se desejar pode ainda enviar ainda uma mensagem 
directamente à outra parte, dando um feedback que poderá ser mais pessoal, se assim entender.


Atenção! Ao carregar no botão ‘Cancelar’, entrar a sua justificação e carregar no botão ‘Submeter’, a sua 
reserva será, nesse momento, cancelada. Uma vez cancelada não é possível devolver a Reserva a um 
estado ‘Activo’. É portanto uma acção sem retorno, permanente. Esteja bem ciente do que pretende antes 
de efetuar estas acções.


29. Contrato de Mediação 

O Fornecedor concorda em estabelecer com a Rentwlo um acordo de mediação. Este acordo será 
realizado com o Fornecedor aquando da nossa visita à propriedade, sendo obrigatório por lei, em Portugal, 
pelo que, e como haja demora superior a 3 dias para visita, será previamente aceite as cláusulas gerais dos 
presentes Termos de Serviço.


Para o período entre a publicação do Anúncio e a assinatura do acordo de mediação entre a Rentwlo e o 
Fornecedor, consideram-se os presentes Termos de Serviço um Acordo de Mediação (temporário) entre 
Rentwlo e Fornecedor, legalmente aceite, dando este o seu expresso acordo. Neste caso, para os devidos 
efeitos legais consideram-se os dados do perfil do Fornecedor e os Dados constantes no seu Anuncio 
como legalmente vinculativos neste acordo de Mediação, bem como a aceitação expressa das clausulas.


Apesar da existência de um contrato de Mediação com os seus Fornecedores, a Rentwlo, mantém uma 
atitude de independência e não age como agente de nenhum Fornecedor ou Hóspede.


30. Sobre o Contrato de Arrendamento 

30.1.Quando o Contrato de Arrendamento está em Vigor 

Após a celebração do Contrato de Arrendamento e/ou quando o Hóspede tiver mudado para o Alojamento, 
deixa de ser possível proceder ao cancelamento, exceto nos termos previstos para a cessação do contrato 
constantes do respetivo Contrato de Arrendamento.
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30.2.Minuta e Contrato de Arrendamento 

A Rentwlo disponibiliza uma minuta de contrato de arrendamento para ser usado pelas partes, logo que é 
efectuado pagamento, na página da respetiva reserva.


Normalmente o contrato será preenchido pelo Fornecedor.


Os arrendamentos efectuados através da Rentwlo devem utilizar o nosso modelo de contrato para que 
ambas as partes usufruam de protecção adequada, mas deixamos claro que as partes são livres de utilizar 
outro modelo de contrato.


A minuta da Rentwlo foi especificamente criada pelos nossos advogados de acordo com a lei portuguesa 
para assegurar o cumprimento e a adequação com:


- O Conceito, Processo de Reserva, Serviços, Informação, Funcionalidades e os Procedimentos da 
Rentwlo.


- Para Habitação Não Permanente, para muito curto, curto, médio e longo prazo.


- Exclusivamente para Imóveis reservados através da Rentwlo.


- Na nossa minuta a Rentwlo consta no papel de empresa de mediação.


Basta preencher os espaços em branco com os seus dados contratuais específicos.


O Contrato de arrendamento deverá ser fornecido ao Hóspede, após o seu preenchimento com pelo 
menos dois (2) dias até dias até à data de Check-In, ou da sua assinatura, de modo a que seja possível a 
leitura pelo Hóspede.


O Fornecedor e Hóspede comprometem-se a comparecer, no imóvel arrendado, na data de início do 
arrendamento, no horário das 12:00 horas, salvo se, as partes acordarem por escrito outro horário, para 
que se proceda à entrega do Imóvel, altura em que o contrato de arrendamento será assinado 
presencialmente por ambas as partes.


30.3.O Papel da Mediadora 

Fornecedor e Hóspede concordam que o contrato de arrendamento emerge da utilização dos serviços da 
plataforma da mediadora RENTWLO LDA, com a licença AMI n.º 19255.


As partes intervenientes no contrato de arrendamento, Fornecedor e Hóspede, concordam e declaram 
estar cientes de que a Rentwlo


a) é apenas responsável pelo fornecimento e gestão da plataforma web, assim como dos vários 
processos em que tenha parte activa, para a celebração da Reserva e Contrato de Arrendamento.


b) não é responsável pelas decisões, acções, e obrigações a ser cumpridas pelo Fornecedor e Hóspede.


c) cessa a sua responsabilidade com o Check-In e Assinatura do Contrato de Arrendamento pelas partes.


d) não é uma parte, ou Outorgante, no Contrato de Arrendamento.


e) não estará presente no momento da celebração do Contrato de Arrendamento, não tendo qualquer 
responsabilidade sobre o mesmo.


f) não verifica a versão final acordada e assinada entre as partes, não ficando com uma cópia. Sugerimos 
que o Senhorio ou o Hóspede enviem uma cópia do Contrato à Rentwlo, assim que assinado, para 
fazer parte dos nossos arquivos. Poderá ser útil mais tarde e ajudar-nos a providenciar algum 
aconselhamento. Também para sua protecção.


E adicionalmente,
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g) Qualquer litígio que surja entre o Fornecedor e o Hóspede é da exclusiva responsabilidade dos 
mesmos, sendo apenas estes os intervenientes do mesmo.


h) Por qualquer dano, incumprimento ou indemnização dos Outorgantes, apenas estes serão 
responsabilizados.


Para outros detalhes que complementam o Papel da Mediadora, queira ver a página Centro de Ajuda, 
Secção “Preparação do Contrato de Arrendamento, Processo de Entrada, Check-In”, Pergunta “Qual é a 
responsabilidade da Rentwlo?”.


31. Processos da Rentwlo 

31.1.Processo de entrada 

O procedimento de entrada da Rentwlo é o seguinte:


a) O Fornecedor e Hóspede comprometem-se a comparecer, no imóvel arrendado, na data de início do 
arrendamento, no horário das 12:00 horas, salvo se, as partes acordarem por escrito outro horário, para 
que se proceda à entrega do Imóvel.


b) Pergunte por forma escrita ao Fornecedor se o imóvel está pronto a recebê-lo, ou qualquer outra 
informação que necessite.


c) Peça ao Fornecedor o endereço exato.


d) Cerca de 1 semana antes do seu Check-In enviaremos por e-mail o endereço da propriedade que 
temos nos nossa documentação, caso tenhamos visitado o imóvel.


e) Ambos os endereços devem corresponder.


f) Também cerca de 1 semana antes do seu Check-In, para maior segurança iremos disponibilizar os 
contactos de ambas as partes. Receberá um email com informação de que os contactos foram 
partilhados (publicados no site) e poderá aceder aos mesmos na respectiva página da reserva.


g) O Fornecedor fará o preenchimento do Contrato de Arrendamento. Para esse efeito o Fornecedor 
poderá requisitar mais alguma informação ao Hóspede.


h) Aconselhamos a utilização da minuta fornecida pela Rentwlo, desenvolvida especificamente para os 
arrendamentos efetuados através da nossa plataforma.


i) Peça ao Fornecedor o Contrato de Arrendamento, após o seu preenchimento, uns dias antes da data 
de Check-In, ou da sua assinatura, de modo a que seja possível a sua leitura, e se necessário, qualquer 
correcção.


j) Aquando do encontro de Hóspede e Fornecedor, finalmente conhecerá a sua casa que será a sua 
residência temporária. Estabeleça uma boa relação de trabalho e amizade.


k) Verifique se está tudo ok. Faça uma verificação ligeira das condições de habitabilidade.


l) Nessa altura o Contrato de Arrendamento será assinado presencialmente por ambas as partes.


m) Efetue o pagamento do Depósito directamente ao Fornecedor. O seu Contrato de Arrendamento só é 
válido após efetuar o pagamento do Depósito. Faça chegar o comprovativo ao Fornecedor. Nota sobre 
o Depósito: O Depósito deverá ser pago ao senhorio nos dias que antecedem o Check-In (situação 
ideal) ou o mais tardar durante o Check-In. Isto porque alguns senhorios não fornecerão as chaves, a 
menos que o Depósito seja pago e o comprovativo de pagamento fornecido.
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n) Receberá as chaves do Imóvel. Bem vindo à sua nova residência, para o período que contratou.


o) A Rentwlo fará o pagamento da primeira renda ao Fornecedor, quarenta e oito (48) horas após a data 
de Check-In, não sem antes contactar o Hóspede para verificar se tudo correu normalmente durante o 
Check-In e após indicação deste das boas condições de habitabilidade da fracção e sua semelhança 
ao Anúncio.


p) Aproveite para conhecer o Fornecedor ou Senhorio e desfrutar de um bom momento. Estabeleça uma 
relação correta, honesta e boa. Aprecie cada momento pois tem diante de sí uma nova fase da sua 
vida. Torne-se melhor, aprenda, leve uma vida feliz.


q) Rendas subsequentes serão pagas pelo Hóspede directamente ao Fornecedor, fazendo sempre envio 
do respectivo comprovativo.


r) O Fornecedor confirmará mensalmente a boa recepção da renda.


31.2.Responsabilidades e Obrigações durante o Arrendamento 

31.2.1.Responsabilidades e Obrigações do Fornecedor 

a) A propriedade ou espaço deve ser entregue em bom estado de habitabilidade, com as suas instalações 
e equipamentos em pleno funcionamento.


b) Responsabilidade de manter ao longo do tempo, enquanto estiver em vigor o Contrato de 
Arrendamento, o mesmo bom estado de habitabilidade e funcionamento das suas instalações e 
equipamentos, à excepção se a responsabilidade do dano em questão for do Hóspede, por mau uso, 
desconhecimento ou negligência sua.


c) Confirmar a recepção da Renda mensalmente, envio de Despesas ao Hóspede para a sua 
regularização, e, caso seja o caso, fazer envio do respectivo recibo de renda.


d) Cumprir com todas as suas obrigações legais e contratuais, tais como delineadas no Contrato de 
Arrendamento assinado por ambas as partes.


31.2.2.Responsabilidades e Obrigações do Hóspede 

a) Não causar qualquer dano na Propriedade, também sabendo que qualquer dano na mesma será da sua 
responsabilidade, tendo de efetuar a suas expensas, as devidas reparações.


b) Deixar o Alojamento (móveis, equipamento, decoração, e quaisquer bens do mesmo) no mesmo estado 
em que estava quando chegou.


c) É responsável pelo seu comportamento, atos, acções, omissões, danos, assim como  de todos aqueles 
que habitarem consigo.


d) Agir com integridade e tratar outros com respeito e cumprir as leis aplicáveis em todos os momentos.


e) Efetuar o Pagamento da Renda na altura devida, sem atrasos e pelo valor certo, fazendo envio mensal 
do respectivo Comprovativo de transferência. 


f) Regularização mensal de despesas, caso seja o caso.


g) Cumprir o Prazo do Contrato, e com todas as suas obrigações legais e contratuais, tais como 
delineadas no Contrato de Arrendamento assinado por ambas as partes.


31.3.Processo de saída 

O procedimento de saída da Rentwlo é o seguinte:
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a) Cumpra sempre o prazo constante no Contrato de Arrendamento. O Fornecedor poderá ficar com o 
seu Depósito caso não cumpra o prazo.


b) Caso não cumpra o prazo terá de fornecer uma justificação detalhada ao Fornecedor fazendo prova 
(com os documentos necessários) da razão da sua saída ter de ser antecipada. Mesmo com uma boa 
documentação e fundamentação a decisão de aceitar a sua justificação será sempre do Fornecedor.


c) Mesmo que o seu Contrato de Arrendamento não seja renovável, terá de confirmar ao Fornecedor a 
sua saída. Reveja o seu Contrato de Arrendamento, Cláusula Décima Quarta (Rescisão do Contrato), 
para saber o quanto tempo antes deve de avisar o Fornecedor dessa mesma saída. Comunique a data 
de saída de forma clara com a maior antecedência possível, no mínimo cumprindo com o período de 
pré-aviso.


d) De modo semelhante, caso haja qualquer alteração na data de saída comunique sempre com a maior 
antecedência possível, no mínimo cumprindo com o período de pré-aviso.


e) O Depósito não pode ser usado como pagamento de Renda.


f) Deve entregar o imóvel sem qualquer dano e com o mesmo recheio, equipamentos, eletrodomésticos, 
decoração, móveis, bens pessoais, etc.


g) As partes combinarão uma data para se encontrarem no imóvel, que para estadias de médio a longo 
prazo, deverá ser 30 dias antes do Check-Out, para vistoria e avaliação de eventuais danos.


h) De acordo com o que ficar estipulado no contrato, ou o que as partes acordarem entre elas aquando da 
vistoria, será da responsabilidade de uma das partes obter um ou mais orçamentos para a reparação 
dos danos e a execução das devidas obras.


i) Caso as reparações fiquem à responsabilidade do Fornecedor, este usará o Depósito para pagamento 
das referidas obras.


j) O Hóspede deve sempre cumprir com todas as suas obrigações e com os prazos referidos no Contrato 
de Arrendamento.


k) Caso não haja qualquer dano e tendo o Hóspede cumprido com todas as suas obrigações e 
responsabilidades, o depósito será devolvido na integra no final do prazo.


l) Além disso, o apartamento deve ser devolvido limpo, no mesmo estado em que o recebeu.


m) No dia de Check-Out, as partes verificarão se os danos estão resolvidos e será efetuada uma vistoria 
final. O Fornecedor compromete-se a efetuar a vistoria final no dia da saída do Hóspede, se possível 
com este presente, de modo a fixar o valor a devolver.


n) Não havendo danos adicionais a cobrir, o Depósito, ou o que restar do mesmo, será devolvido pelo 
Fornecedor no máximo até quarenta e oito (48) horas após a saída do Hospede. O Fornecedor deverá 
enviar ao Hóspede o respectivo comprovativo.


o) Para finalizar faça uma Revisão da sua experiência com a Rentwlo. Como foi habitar na propriedade e 
naquele bairro, e o apoio recebido pelo Fornecedor ou Senhorio. O Senhorio fará também uma Revisão. 
As revisões são feitas na Página da Reserva / Barra Lateral / Botão 'Fazer uma Revisão'.


32. Regras da Plataforma Rentwlo 

32.1.Actividades Proibidas 

Você não pode aceder ou usar o Site para qualquer propósito diferente daquele para o qual 
disponibilizamos o Site. O Site não pode ser usado em conexão com quaisquer empreendimentos 
comerciais, exceto aqueles que são especificamente endossados ou aprovados por nós.
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Como utilizador do Site, você concorda em Não:


1. Como Hospede, Contornar a Rentwlo ao tentar efectuar (ou, de facto, efectuar) a reserva directamente 
com o Fornecedor de Alojamento, cancelando a reserva na plataforma da Rentwlo. Sujeito a 
indemnizar contratualmente a Rentwlo.


2. Como Fornecedor, Contornar a Rentwlo ao tentar efectuar (ou, de facto, efectuar) a reserva 
directamente com o Hóspede, declinando ou cancelando a reserva na plataforma da Rentwlo. Sujeito a 
indemnizar contratualmente a Rentwlo.


3. Publicar ou enviar qualquer tipo de publicidade, anúncios, referencias, links, ou informações [tais 
como, mas não limitado a, artigos, fotografias, texto, gráficos, imagens, designs, música, som, vídeo, 
informações, aplicações, software e outro conteúdo ou itens pertencentes ou originários de terceiros] 
("Conteúdo de terceiros”), e links para outras empresas, pessoas, sites, contas, serviços ou produtos, 
que não os oferecidos na plataforma Rentwlo (designados por "Sites de Terceiros”), em qualquer parte 
da plataforma Rentwlo, inclusive nas mensagens entre os Utilizadores. Contas dos nossos Utilizadores 
noutras plataformas ou sites são consideradas contas em Sites de Terceiros.


4. Recuperar dados ou outro conteúdo sistematicamente do Site para criar ou compilar, direta ou 
indiretamente, uma coleção, compilação, banco de dados ou diretório sem a nossa permissão por 
escrito.


5. Fazer qualquer uso não autorizado do Site, incluindo a recolha de nomes de utilizador e / ou endereços 
de e-mail de utilizadores por meios eletrónicos ou outros com a finalidade de enviar e-mails não 
solicitados ou criar contas de utilizador por meios automatizados ou sob falsos pretextos.


6. Usar um agente de compras ou agente de compras para fazer compras no Site.


7. Usar o Site para anunciar ou oferecer a venda de bens e serviços, que não sejam os permitidos pela 
Rentwlo.


8. Não comportar-se de forma vulgar, ofensiva, intimidadora ou repreensível ao utilizar o Sítio web.


9. Contornar, desabilitar ou de outra forma interferir nos recursos relacionados à segurança do Site, 
incluindo recursos que impedem ou restringem o uso ou cópia de qualquer Conteúdo ou impõem 
limitações ao uso do Site e / ou do Conteúdo nele contido.


10. Envolver-se em enquadramento não autorizado do Site (unauthorized framing), ou linking para o Site.


11. Enganar, defraudar ou desencaminhar a Rentwlo e a outros utilizadores, especialmente em qualquer 
tentativa de obter informações de conta confidenciais e sensitivas, tais como senhas de utilizador, 
contactos, informações pessoais, etc.


12. Fazer uso indevido dos nossos serviços de suporte ou enviar relatórios falsos de abuso ou má 
conduta.


13. Fazer uso indevido da funcionalidade de ‘Revisão’ publicando falsos conteúdos.


14. Envolver-se em qualquer uso automatizado do sistema, como o uso de scripts para enviar comentários 
ou mensagens, ou o uso de mineração de dados, robôs ou ferramentas semelhantes de coleta e 
extração de dados.


15. Usar o Sítio web para gerar anúncios ou spam não solicitados.


16. Interferir com os servidores ou com as redes conectadas ao Sítio web e não violar quaisquer 
procedimentos, políticas ou regulamentos das redes conectadas ao Sítio web, incluido os Termos de 
Serviço do presente acordo.


17. Interferir, interromper ou criar uma carga indevida no Site ou nas redes ou serviços conectados ao Site.
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18. Divulgar a palavra passe a qualquer outra pessoa (manter confidencialidade) e a não permitir que outra 
pessoa aceda ao Sítio web utilizando o nome de utilizador ou a palavra passe do utilizador.


19. Tentar fazer-se passar por outro utilizador ou pessoa ou usar o nome de utilizador de outro utilizador.


20. Vender ou transferir de outra forma o seu perfil.


21. Usar qualquer informação obtida do Site para assediar, abusar ou prejudicar outra pessoa.


22. Assediar, incomodar, intimidar ou ameaçar qualquer um dos nossos funcionários ou agentes, 
Fornecedores envolvidos no fornecimento de qualquer parte do Site, Hospedes, ou quaisquer 
utilizadores.


23. Usar o Site como parte de qualquer esforço para competir connosco ou de outra forma usar o Site e / 
ou o Conteúdo para qualquer empreendimento de geração de receita ou empreendimento comercial.


24. Decifrar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa de qualquer software que inclua ou de 
alguma forma faça parte do Site.


25. Tentar reverter, engenhar ou vender, exportar, licenciar, modificar, copiar, distribuir ou transmitir o Sítio 
web a terceiros e não pôr em risco o correto funcionamento do Sítio web ou de qualquer outro modo 
tentar extrair o código do software (incluindo ferramentas, métodos, processos ou infraestrutura) que 
permite o funcionamento ou serve de base ao Sítio web.


26. Não revender ou exportar o software associado ao Sítio web.


27. Tentar contornar quaisquer medidas do site destinadas a impedir ou restringir o acesso ao site, ou 
qualquer parte do site.


28. Tentar aceder a secções seguras do Sítio web para as quais o Utilizador não tenha direito de acesso;


29. Não fazer hacking, evitar, remover, prejudicar ou tentar contornar qualquer medida de segurança ou 
tecnologia utilizada para proteger a Plataforma ou o Conteúdo da Rentwlo.


30. Excluir o copyright ou outro aviso de direitos de propriedade de qualquer Conteúdo.


31. Copiar ou adaptar o software do Site, incluindo, mas não se limitando a Flash, PHP, HTML, JavaScript, 
CSS ou outro código.


32. Ao utilizar o Sítio web, vincula-se a não carregar, publicar, enviar por email ou enviar, fazer upload, ou 
transmitir (ou tentar fazer upload ou transmitir) qualquer material que contenha virus, cavalos de Tróia, 
vermes ou quaisquer outros códigos de computador, arquivos ou programas, incluindo o uso excessivo 
de letras maiúsculas e spam (publicação contínua de texto repetitivo), elaborados com o fim de 
interromper, destruir, modificar, alterar, prejudicar, interferir no uso, ou limitar o funcionamento de 
qualquer software ou hardware informático (e/ou recursos, funções, operação ou manutenção do Site) 
ou equipamento de telecomunicações relacionados com os Serviços ou com o Sítio web.


33. Fazer upload ou transmitir (ou tentar fazer upload ou transmitir) qualquer material que actue como um 
mecanismo de transmissão ou coleta de informações passivo ou ativo, incluindo, sem limitação, 
formatos de intercâmbio de gráficos claros ("gifs"), 1 × 1 pixels, web bugs, cookies ou outros 
dispositivos semelhantes (às vezes chamados de “spyware” ou “mecanismos de coleta passivos” ou 
“pcms”).


34. Exceto como pode ser o resultado do mecanismo de pesquisa padrão ou uso do navegador da 
Internet, usar, lançar, desenvolver ou distribuir qualquer sistema automatizado, incluindo, sem 
limitação, qualquer spider, robô, utilitário de engano, raspador (bots, crawlers, scrapers) ou leitor offline 
para aceder, ou recolher dados ou outros conteúdos ou interagir com a Plataforma Rentwlo, ou usando 
ou iniciando qualquer script não autorizado ou outro software.


35. Depreciar, manchar ou de outra forma prejudicar, em nossa opinião, a Rentwlo e/ou o Site.
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36. Usar o Site de forma inconsistente com quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis.


37. [outros]


33. Política de Privacidade 

A Rentwlo preocupa-se com a sua privacidade e segurança dos seus dados pessoais. Por favor, veja aqui 
a nossa Política de Privacidade, clicando no link, ou acedendo à página https://www.rentwlo.com/pt/
privacy-policy/ publicada no Site. A Política de Privacidade da Rentwlo está incorporada e faz parte íntegra 
dos nossos Termos de Serviço.


Ao aceitar os presentes Termos e usar o Site, ou qualquer parte da Plataforma Rentwlo, o Utilizador aceita 
na íntegra e dá o seu consentimento à nossa Política de Privacidade que regula o modo como os seus 
dados são usados. Informamos que o site está hospedado na União Europeia e segue portanto as regras 
de protecção de dados Europeias, cujas regras em matéria de uso e protecção de dados são bastante 
restritas e apertadas.


33.1.Confidencialidade das Informações 

Qualquer comunicação entre Utilizadores é estritamente confidencial.


Os Utilizadores, Fornecedor e o Hóspede, dão o seu consentimento e expressamente aceitam o dever de 
estrita confidencialidade sobre o uso e tratamento de qualquer conteúdo, dados pessoais, documentos ou 
qualquer informação trocada e comunicada entre as partes, em qualquer parte do Site, como parte de 
qualquer processo, e sob qualquer forma. O mesmo se aplica a informações ou documentos enviados via 
sistema interno de mensagens da Rentwlo, outros sistemas de mensagens, correio electrónico, ou 
qualquer outro.


É da sua responsabilidade não divulgar, mostrar, copiar, guardar, arquivar, enviar, reenviar e não tornar 
pública nenhuma das informações fornecidas entre as partes em confidencialidade. Isto aplica-se a 
qualquer informação sob forma escrita, sob a forma de documentos, fotografia, vídeo, audio ou qualquer 
outra.


Para informação completa, leia a nossa Política de Privacidade.


34. Sites e Conteúdo de Terceiros 

34.1.Conteúdo na Plataforma Rentwlo 

Esta alínea refere-se a todo o conteúdo na Plataforma Rentwlo.


A Plataforma Rentwlo não pode conter links para outros sites ou informação sobre outros sites ("Sites de 
Terceiros"), tais como artigos, fotografias, texto, gráficos, logotipos, imagens, designs, música, som, vídeo, 
informações, aplicações, software e outro conteúdo ou itens pertencentes ou originários de terceiros 
("Conteúdo de terceiros”).


A Rentwlo não permite qualquer tipo de publicidade, anúncios, referências, informações ou links para 
outras empresas, pessoas, sites, contas, serviços ou produtos, que não os oferecidos na plataforma 
Rentwlo. Os únicos Anúncios permitidos são Anúncios dos nossos Fornecedores com vista ao 
arrendamento das suas propriedades, ou das propriedades que gerem ou representam, e estes não podem 
conter referências para o exterior.


Isto significa que os Anúncios de Gestores de Propriedades, Empresas Imobiliárias, ou qualquer empresa 
(entidade que não seja uma pessoa real) devem ser alojados (ter como anfitrião) uma pessoa real e não por 
qualquer referência da empresa que representa. O mesmo se aplica a todos os materiais que são 
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adicionados aos Anúncios: nenhuma referência deve ser feita, em qualquer texto, forma, gráfico ou 
imagem, a uma entidade externa, pessoa ou empresa. Isto significa que todo e qualquer conteúdo no 
Rentwlo é apresentado como pertencente a uma pessoa real, o Anfitrião, que pode obviamente ser um 
representante de uma Empresa.


Abre-se uma excepção apenas para os Property Videos e Personal Videos, onde para ambos, a Rentwlo 
oferece expressamente a possibilidade de adicional links para videos externos hospedados no YouTube ou 
Vimeo. Em ambos estes casos, nós verificamos o conteúdo dos mesmos, sendo o mesmo submetido a 
aprovação.


Todas as referencias para Sites externos e Conteúdo externo é estritamente proibido. Isto aplica-se a todo 
o tipo de conteúdo colocado ou enviado no Site, a Fornecedores e a Hóspedes, ou trocado entre 
utilizadores.


Caso existam conteúdos ou links para conteúdos externos, que a Rentwlo não identificou:


a) O Utilizador concorda e reconhece que não endossamos os produtos ou serviços oferecidos em sites 
de terceiros e nos isentará de quaisquer danos causados pela compra de tais produtos ou serviços. 
Além disso, você deve nos isentar de quaisquer perdas sofridas por você ou danos causados a você 
relacionados ou resultantes de qualquer forma de qualquer Conteúdo de terceiros ou qualquer contato 
com sites de terceiros.


b) O Utilizador deve rever os termos e políticas aplicáveis, incluindo privacidade e práticas de recolha de 
dados, de qualquer site para o qual você navegue a partir do Site ou relacionados a quaisquer 
aplicativos que você use ou instale a partir do Site. Todas as compras que você fizer por meio de sites 
de terceiros serão por meio de outros sites e de outras empresas, e não assumimos qualquer 
responsabilidade em relação a tais compras que são exclusivamente entre você e o terceiro aplicável.


34.2.Conteúdo em Sites de Terceiros 

Esta alínea refere-se a todo o conteúdo propriedade da Rentwlo, que os nossos Utilizadores possam ter 
publicado em sites Terceiros.


Encorajamos os nossos Utilizadores a publicarem em Sites de Terceiros, Social Media, nas próprias contas 
dos Utilizadores em sites terceiros, etc, sempre que tal não infrinja qualquer lei, Termos ou Condições 
desses mesmos Sites, links para páginas da Rentwlo ou informações sobre a nossa oferta, produtos ou 
serviços, desde que os mesmos sejam verídicos e correspondam na íntegra à nossa oferta.


35. Violações de Direitos de Autores 

Respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Se você acredita que qualquer material 
disponível no site ou por meio dele viola qualquer direito de autor que você possui ou controla, notifique-
nos imediatamente usando as informações de contato fornecidas abaixo (a “Notificação”). Uma cópia da 
sua Notificação será enviada para a pessoa que Publicou ou armazenou o material mencionado na 
Notificação.


Informamos que, de acordo com a lei Portuguesa, você pode ser responsabilizado por danos se fizer 
declarações falsas relevantes em uma Notificação. Portanto, se você não tiver certeza de que o material 
localizado ou vinculado ao Site infringe os seus direitos de autor, considere primeiro entrar em contato com 
um advogado.


36. Gestão do Site 

A Rentwlo reserva-se o direito, mas não a obrigação, de:
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(1) monitorizar o Site em busca de violações destes Termos de Serviço;


(2) tomar as medidas legais apropriadas contra qualquer pessoa que, a nosso exclusivo critério, viole a lei 
ou estes Termos de Serviço, incluindo, sem limitação, comunicar tal utilizador às autoridades policiais ou 
outras competentes;


(3) a nosso exclusivo critério e sem limitação, recusar, restringir o acesso, limitar a disponibilidade ou 
desativar (na medida do tecnologicamente viável) qualquer uma das suas Contribuições ou qualquer parte 
delas;


(4) a nosso exclusivo critério e sem limitação, notificação ou responsabilidade, remover do Site ou de outra 
forma desativar todos os arquivos e conteúdo de tamanho excessivo ou de qualquer forma onerosos para 
nossos sistemas;


(5) de outra forma, administrar o Site de uma forma desenhada para proteger os nossos direitos e 
propriedade e facilitar o funcionamento adequado do Site.


37. Modificações e Interrupções 

Reservamo-nos o direito de modificar os presentes Termos de Serviço a qualquer momento. Informaremos 
o Utilizador através da mudança da data ‘Última Actualização’, no topo deste documento.


Alterações substanciais à nossas políticas: 

Para alterações substanciais a alguma das nossas políticas, ou outras alterações significativas, ou para 
estar em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, informaremos os nossos Utilizadores com o 
pré-aviso adequado a data de começo da nova política.


Informaremos igualmente os nossos fornecedores, parceiros, colaboradores, prestadores de serviços ou 
agentes, ou outros que trabalhem para a Rentwlo, internos ou externos, das respectivas alterações e a sua 
data de entrada em vigor.


Alterações ao site: 

Somos muito atenciosos à informação e transparência da informação que prestamos aos nossos 
Utilizadores e publicamos na Plataforma Rentwlo. Assim, qualquer informação que achamos relevante para 
si, pode estar seguro que a publicaremos em local próprio e acessível.


No entanto a Rentwlo reserva-se o direito de alterar, modificar ou remover o conteúdo do Site a qualquer 
momento ou por qualquer motivo, ao nosso exclusivo critério, sem aviso prévio. Também não temos 
obrigação de atualizar nenhuma informação no nosso Site. Também nos reservamos o direito de modificar 
ou descontinuar parte do Site sem aviso prévio a qualquer momento.


Não seremos responsáveis perante você ou qualquer terceiro por qualquer modificação, alteração de 
preço, suspensão ou descontinuação de parte do Site.


Nível de serviço e Interrupções: 

Não podemos garantir que o Site estará sempre disponível. Podemos enfrentar problemas de hardware, 
software ou outros problemas, nossos ou de terceiros, ou precisar realizar manutenção relacionada ao Site, 
resultando em interrupções, atrasos ou erros.


Reservamo-nos o direito de alterar, rever, atualizar, suspender, descontinuar ou modificar o Site a qualquer 
momento ou por qualquer motivo, sem aviso prévio. Você concorda que não temos qualquer 
responsabilidade por qualquer perda, dano ou inconveniente causado pela sua incapacidade de aceder ou 
usar o Site durante qualquer período de inatividade ou interrupção do Site.
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Nada nestes Termos de Serviço será interpretado de forma a nos obrigar a manter e apoiar o Site ou a 
fornecer quaisquer correções, atualizações ou lançamentos relacionadas com o mesmo.


38. Faturação 

De acordo com a legislação portuguesa, o documento ‘Fatura’ (em Inglês, ‘Invoice') publicado na 
plataforma Rentwlo não é válido para efeitos fiscais nos termos dos artigos 36.º a 40.º do CIVA. 
Posteriormente, será emitido um documento fiscal válido após o recebimento do dinheiro pelos serviços 
prestados. Certifique-se de preencher a Secção 'Selecionar Conta Bancária Pessoal ou Empresarial' em 
Painel / Perfil / Método de Pagamento, com os dados que deseja na sua fatura, para que possamos emiti-
la corretamente. Esta será enviada via email para cada interveniente.


39. Regulamento dos Contratos com Consumidores (Rescisão com a 
Rentwlo) 

O Contraente ou Utilizador tem o direito de rescindir com a Rentwlo mediante pré-aviso de 15 (quinze) dias. 
Para cancelar o contrato de prestação de serviços com a Rentwlo, é apenas necessário informar a Rentwlo 
da sua decisão, cumprindo o pré-aviso. Para este efeito é suficiente que nos envie um email, para 
hello@rentwlo.com, indicando da sua rescisão. Mencione por favor o seu nome completo, NIF (número 
fiscal) e nome de Utilizador, de modo a que possamos univocamente identificá-lo. Caso o faça estará a dar 
o seu consentimento à Rentwlo para apagar os seus Anúncios, o seu Perfil e as suas interacções da 
plataforma Rentwlo.


Enviaremos um email a confirmar a recepção do seu Pedido de Rescisão.


Em qualquer caso, a cessação do contrato com a Rentwlo, não produzirá quaisquer efeitos enquanto tenha 
qualquer Pedido de Reserva a decorrer, ou Contrato de Arrendamento que tenha sido celebrado ou que 
venha a ser celebrado através da nossa plataforma. Se tiver algum Pedido de Reserva a decorrer terá 
obrigação de o cumprir ao abrigo dos presentes Termos de Serviço e Contrato, assim como demais 
Políticas em vigor.


O pagamento devido ou reembolso de qualquer pagamento efetuado pelo Utilizador à Rentwlo, segue 
sempre as nossas Políticas nos presentes Termos de Serviço.


A nossa Recomendação: 

Se for um Fornecedor, aconselhamos a que, se não pretender usar os Serviços da Rentwlo no futuro 
próximo, em vez de rescindir com a Rentwlo, Desative simplesmente os seus Anúncios (não os 
removendo), garantindo que não estão publicados. Deste modo não estará a ocorrer em nenhuma 
infracção para com a Rentwlo e terá sempre a sua conta ativa quando desejar regressar, e os seus 
anúncios prontos a usar.


De modo semelhante, se for um Hóspede, e não precisar de utilizar a Rentwlo no momento presente, 
aconselhamos a que simplesmente não utilize a plataforma Rentwlo em vez de rescindir connosco. Não 
estará a ocorrer em nenhuma infracção para com a Rentwlo por não estar activo na plataforma e terá 
sempre a sua conta disponível com todos os seus dados quando desejar regressar.


Os Utilizadores, ao procederem desta forma poderão com enorme rapidez usufruir das novas e futuras 
funcionalidades da Rentwlo e da melhor e maior oferta de imóveis, quando novamente regressarem a 
utilizar a nossa plataforma.
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40. Termo e Recisão 

Estes Termos e Condições permanecerão em pleno vigor e efeito enquanto o Utilizador usar o Site. SEM 
LIMITAR QUALQUER OUTRA DISPOSIÇÃO DESTES TERMOS DE SERVIÇO, RESERVAMO-NOS O 
DIREITO DE, À NOSSA ÚNICA DISCRIÇÃO E SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE, NEGAR O 
ACESSO E USO DO SITE (INCLUINDO O BLOQUEIO DE CERTOS ENDEREÇOS IP) A QUALQUER 
PESSOA POR QUALQUER RAZÃO OU SEM ALGUMA RAZÃO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A 
VIOLAÇÃO DE QUALQUER REPRESENTAÇÃO, GARANTIA OU PACTO CONTIDA NESTES TERMOS DE 
SERVIÇO OU DE QUALQUER LEI OU REGULAMENTO APLICÁVEL. PODEMOS TERMINAR O SEU USO 
OU PARTICIPAÇÃO NO SITE OU EXCLUIR [A SUA CONTA E] QUALQUER CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO 
QUE VOCÊ PUBLICOU A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO AVISO, À NOSSA DISCRIÇÃO.


Se encerrarmos ou suspendermos a sua conta por qualquer motivo, você está proibido de registrar e criar 
uma nova conta em seu nome, num nome falso ou emprestado, ou no nome de terceiros, mesmo se você 
estiver agindo em nome de terceiros.


Além de encerrar ou suspender a sua conta, reservamos o direito de tomar as medidas legais apropriadas, 
incluindo, sem limitação, ações civis, criminais e liminares.


41. Segurança 

Nenhuma organização ou sistema é perfeito e garantirá a segurança absoluta. Por conseguinte, não 
podemos garantir que terceiros não autorizados não superarão essas medidas. No entanto a Rentwlo toma 
as medidas técnicas e organizacionais que considera razoáveis e está constantemente a melhorar as suas 
práticas, sistemas e tecnologia que nos ajudem a proteger as suas informações e conteúdo do Utilizador.


42. Lei Aplicável e Jurisdição 

Estes Termos de Serviço e uso do Site são regidos e interpretados de acordo com as leis da República 
Portuguesa aplicáveis aos acordos feitos e a serem executados sobre propriedades dentro do território 
Português.


43. Resolução de Disputas 

O Utilizador aceita que qualquer litígio, disputa, reclamação ou acção legal resultante ou relacionada com 
os presentes Termos de Serviço, Sitio Web, Plataforma Rentwlo, os nossos Serviços ou transacção 
efetuada entre o Utilizador e a Rentwlo, será exclusivamente regulada e interpretada de acordo com a lei 
Portuguesa.


Para a resolução de conflitos, a Rentwlo subscreve os serviços do Centro de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo de Lisboa (CACCL), que deverá ser usado para qualquer conflito que ocorra de ordem 
comercial e de consumo relacionado com a utilização da plataforma e serviços da Rentwlo.


Caso a resolução e arbitragem não seja possível num centro como a CACCL, ou outros existentes nas 
diversas regiões de Portugal, estará, em alternativa, exclusivamente sujeita à jurisdição dos tribunais de 
Portugal, acordando, desde já, que no caso de litígio, são competentes os tribunais da comarca de Lisboa.
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44. Correcções 

Pode haver informações no Site que contenham erros tipográficos, imprecisões ou omissões que podem 
reportar ao Site, incluindo descrições, preços, disponibilidade e várias outras informações. Reservamos o 
direito de corrigir quaisquer erros, imprecisões ou omissões e de alterar ou atualizar as informações no Site 
a qualquer momento, sem aviso prévio.


45. Aviso Legal 

O SITE É FORNECIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA E CONFORME DISPONÍVEL. O UTILIZADOR 
CONCORDA QUE O USO DO SITE E DOS NOSSOS SERVIÇOS SERÁ POR SUA CONTA E RISCO. NA 
EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI, RENUNCIAMOS TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU 
IMPLÍCITAS, EM CONEXÃO COM O SITE E SEU USO DO MESMO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO E 
NÃO VIOLAÇÃO. NÃO OFERECEMOS NENHUMA GARANTIA OU DECLARAÇÕES SOBRE A EXATIDÃO 
OU INTEGRIDADE DO CONTEÚDO DO SITE OU O CONTEÚDO DE QUAISQUER WEBSITES LIGADOS AO 
SITE E NÃO ASSUMIMOS NENHUMA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER (1) ERROS OU 
IMPRECISÕES DE CONTEÚDO E MATERIAIS. 2) LESÕES PESSOAIS OU DANOS À PROPRIEDADE, DE 
QUALQUER NATUREZA, RESULTANTES DE SEU ACESSO E USO DO SITE, (3) QUALQUER ACESSO NÃO 
AUTORIZADO OU USO DOS NOSSOS SERVIDORES SEGUROS E / OU QUALQUER E TODAS AS 
INFORMAÇÕES PESSOAIS E / OU INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ARMAZENADAS AQUI, (4) QUALQUER 
INTERRUPÇÃO OU CESSAÇÃO DA TRANSMISSÃO PARA OU DO SITE, (5) QUAISQUER INSETOS 
(BUGS), VÍRUS, CAVALOS TROJAN, OU OS SEMELHANTES QUE POSSAM SER TRANSMITIDOS PARA 
OU ATRAVÉS DO SITE POR QUALQUER TERCEIRO, E / OU (6) QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES EM 
QUALQUER CONTEÚDO E MATERIAIS OU POR QUALQUER PERDA OU DANO DE QUALQUER TIPO 
INCORRIDO COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO PUBLICADO, TRANSMITIDO OU 
DISPONÍVEL DE OUTRA FORMA PELO SITE. NÃO GARANTIMOS, ENDOSSAMOS OU ASSUMIMOS 
RESPONSABILIDADE POR QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO ANUNCIADO OU OFERECIDO POR 
TERCEIROS ATRAVÉS DO SITE, QUALQUER SITE HYPERLINKED, OU QUALQUER SITE OU APLICATIVO 
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS ANUNCIADOS EM QUALQUER BANNER OU OUTRO ANÚNCIO, E NÃO 
SEREMOS PARTE OU DE QUALQUER FORMA RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO DE QUALQUER 
TRANSAÇÃO ENTRE VOCÊ E QUALQUER FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS TERCEIROS. 
TAL COMO COM A COMPRA DE UM PRODUTO OU SERVIÇO ATRAVÉS DE QUALQUER MEIO OU EM 
QUALQUER AMBIENTE, O UTILIZADOR DEVE USAR O SEU MELHOR JULGAMENTO E EXERCITAR 
CAUÇÃO SEMPRE QUE APROPRIADO.


46. Limitações de Responsabilidade 

EM NENHUM HIPÓTESE, CASO OU SITUAÇÃO NÓS OU OS NOSSOS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, 
EMPREGADOS OU AGENTES SEREMOS RESPONSÁVEIS PERANTE O UTILIZADOR OU TERCEIROS 
POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSEQUENCIAIS, EXEMPLARES, INCIDENTAIS, 
ESPECIAIS OU PUNITIVOS, INCLUINDO PERDA DE INFORMAÇÃO, MATERIAIS OU QUAISQUER DADOS, 
PERDA DE ANÚNCIOS, PERDA DE LUCROS, PERDA DE RECEITAS, OU OUTROS DANOS RESULTANTES 
DA UTILIZAÇÃO DO SITE, OU DEVIDO A ACÇÕES DA RENTWLO, MESMO QUE TENHAMOS SIDO 
AVISADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.


47. Indemnização 

O Utilizador concorda em defender-nos, indemnizar e isentar de responsabilidade, incluindo as nossas 
subsidiárias, afiliadas e todos os nossos respectivos diretores, agentes, parceiros e funcionários, de e 
contra qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamação ou pedido, incluindo advogados e razoáveis 
taxas e despesas, feitas por terceiros devido a ou decorrentes de: (1) [as suas contribuições]; (2) uso do 
Site; (3) violação destes Termos de Serviço; (4) qualquer violação das suas representações e garantias 
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estabelecidas nestes Termos de Serviço; (5) a sua violação dos direitos de terceiros, incluíndo mas não se 
limitando a direitos de propriedade intelectual; ou (6) qualquer ato prejudicial evidente para qualquer outro 
utilizador do Site com quem você se conectou através do Site.


Não obstante o acima exposto, reservamo-nos o direito, às suas custas, de assumir a defesa e o controle 
exclusivos de qualquer questão pela qual seja obrigado a nos indemnizar, e o Utilizador concorda em 
cooperar, às suas custas, com a nossa defesa de tais reivindicações. Faremos todos os esforços razoáveis 
para notificá-lo de qualquer reclamação, ação ou processo que esteja sujeito a esta indemnização assim 
que tomarmos conhecimento da mesma.


48. Dados do Utilizador 

Manteremos certos dados que você transmite ao Site com a finalidade de administrar o Site, bem como 
dados relacionados ao seu uso do Site. Embora façamos backups regulares de dados de rotina, você é o 
único responsável por todos os dados que transmitir ou que se relacionem com qualquer atividade que 
tenha realizado usando o Site.


Você concorda que não teremos qualquer responsabilidade para com você por qualquer perda ou 
corrupção de tais dados, e você renuncia a qualquer direito de ação contra nós decorrente de qualquer 
perda ou corrupção de tais dados.


49. Comunicações, Transações e Assinaturas Electrónicas 

A visita ao Site, o envio de e-mails e o preenchimento de formulários online constituem comunicações 
electrónicas. O Utilizador consente em receber comunicações electrónicas e concorda que todos os 
acordos, avisos, divulgações e outras comunicações que fornecemos a você eletronicamente, via e-mail e 
no Site, atendem e satisfazem a qualquer requisito legal de que tal comunicação seja feita por escrito.


O UTILIZADOR CONCORDA COM O USO DE ASSINATURAS ELECTRÓNICAS, CONTRATOS, PEDIDOS E 
OUTROS REGISTROS E COM A ENTREGA ELETRÔNICA DE AVISOS, POLÍTICAS E REGISTROS DE 
TRANSAÇÕES INICIADAS OU CONCLUÍDAS POR NÓS OU POR MEIO DO SITE.


Você renuncia a quaisquer direitos ou requisitos sob quaisquer estatutos, regulamentos, regras, decretos 
ou outras leis em qualquer jurisdição que exijam uma assinatura original ou entrega ou retenção de 
registros não electrónicos, ou a pagamentos ou a concessão de créditos por quaisquer outros meios que 
não os electrónicos.


50. Diversos 

Estes Termos de Serviço e quaisquer políticas ou regras operacionais publicadas por nós no Site 
constituem o acordo e entendimento completo entre você e nós. A nossa falha em exercer ou fazer cumprir 
qualquer direito ou disposição destes Termos de Serviço não deve funcionar como uma renúncia de tal 
direito ou disposição.


Estes Termos de Serviço operam em toda a extensão permitida por lei. Podemos atribuir qualquer um ou 
todos os nossos direitos e obrigações a terceiros a qualquer momento. Não seremos responsáveis por 
qualquer perda, dano, atraso ou falha em actuar causado por qualquer causa além do nosso controle 
razoável.


Se qualquer disposição ou parte de uma disposição destes Termos de Serviço for determinada como ilegal, 
nula ou inexequível, essa disposição ou parte da disposição é considerada separável destes Termos de 
Serviço e não afeta a validade e aplicabilidade de qualquer disposições.
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Não há joint venture, parceria, emprego ou relação de agência criada entre você e nós como resultado 
destes Termos de Serviço ou do uso do Site. Você concorda que estes Termos de Serviço não serão 
interpretados contra nós por tê-los elaborado.


Você, por meio deste, renuncia a toda e qualquer defesa que possa ter com base na forma electrónica 
destes Termos de Serviço e na falta de assinatura das partes para executar estes Termos de Serviço.


51. Contacte-nos 

Para qualquer questão ou para receber mais informações sobre o uso da Plataforma Rentwlo, ou alguma 
das nossas Políticas, entre em contato connosco, por e-mail para policy@rentwlo.com, ou por telefone 
para +351 937141122, ou por correio para:


RENTWLO, LDA


CONDOMÍNIO METROCITY

AV. DE PÁDUA 3, EDIFÍCIO 1, BLOCO B, LOFT -1F, 

1800-294 LISBOA, PORTUGAL
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