
 

 

 

 

Condições Gerais da Campanha Contador Bronze 
 

1. A Campanha é direcionada exclusivamente aos profissionais de 
Contabilidade e só estes podem aderir*, visando premiar aqueles que 
coloquem encomendas em nome dos seus clientes ou que sejam 
indicados por eles na realização do pedido, observando as demais 
condições. Não serão aceitos registros de pessoas que se identifiquem 
como contadores, sem terem essa qualidade profissional. 
 

2. Só serão considerados os certificados digitais adquiridos com a utilização 
do Código Promocional do Contador. 
 

3. A adesão do contador a esta campanha, faz-se através da aceitação no 
Website www.digitalsigncertificadora.com.br e do aceite destas condições 
gerais. As vantagens para o Contador são: 

a. Obter para os seus clientes desconto de até 16% (dezesseis) sobre 
os preços do Site, para novos certificados e renovação; 

b. Obter um certificado digital gratuitamente, com validade de doze 
meses, após a compra e confirmação de três certificados 
verificados; 

c. Obter desconto de 25%  (vinte e cinco) no serviço de deslocamento 
a casa ou empresa dos seus clientes. 
 

4. A adesão é livre, voluntária e gratuita. 
 

5. A adesão é feita no Website da DigitalSign mediante o fornecimento dos 
dados de identificação do contador, da sua empresa, número de 
Identificação no CRC, do código pessoal inscrito no cartão da campanha 
e o aceite das condições gerais, aqui descritas. 
 

6. A campanha tem prazo de vigência de 1 (um) ano e pode ser renovada 
anualmente, dependendo exclusivamente da DigitalSign a renovação e 
respectivos termos. A DigitalSign reserva-se o direito de alterar sem aviso 
prévio os termos e condições desta campanha. 
 

7. A inscrição que contenha dado(s) incorreto(s) ou falso(s) será 
imediatamente cancelada pela DigitalSign, sendo anulado todo o valor 
eventualmente atribuído. 
 

8. Os produtos Certificado de Servidor (SSL), e-Jurídico e e-Saúde não 
fazem parte desta campanha. 
 

 

 

 

http://www.digitalsigncertificadora.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

9. Os produtos Certificado e-CPF, e-CNPJ e PJ-i com validade de 3 meses 

não concedem descontos sobre esta campanha. 

 

*A DIGITALSIGN pode, a título excepcional, autorizar a adesão à presente 
campanha de outros profissionais, mantendo-se para estes as mesmas 
condições do presente regulamento. 


