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Ativação de contas / e-mail utilizado para cadastro 

Sua conta será ativada após a efetiva confirmação de recebimento do pagamento 

referente ao(s) serviço(s) contratado(s). Esta confirmação será obtida junto a instituição 

financeira responsável pelo processamento da transação e validada após comprovação 

de legitimidade. No ato da contratação do serviço o cliente deverá cadastrar um e-mail 

não pertencente a um dos domínios que irá hospedar em seu plano. Este e-mail será 

utilizado para comunicação entre a Delta Servers e o cliente, portanto é responsabilidade 

do cliente manter seu cadastro sempre atualizado. Fornecer falsas informações de 

identificação resultará no cancelamento de sua conta. 

Para qualquer tipo de contratação feita com cartão de crédito, poderá ser solicitado o 

envio de informações que comprovem a legitimidade da compra. Caso esta solicitação 

não seja atendida, o pedido poderá ser considerado fraudulento e, consequentemente, 

negado. 

Importante: Alguns clientes que utilizam sistemas de e-mail da Microsoft (hotmail.com, 

msn.com, etc) têm observado que os e-mails enviados automaticamente por nosso sistema 

são equivocadamente desviados para a pasta “Lixo Eletrônico”. Caso você utilize um 

destes provedores de e-mail, certifique-se de adicionar os endereços da Delta Servers em 

sua lista de “Remetentes confiáveis”. 

 

 



 

 

 

2.1 Migração de contas 

A Delta Servers se compromete a realizar a tentativa de migração de sua conta 

hospedada em outro servidor, desde que sejam contas que utilizem o painel administrativo 

cPanel e não hajam restrições às opções de “Full Backup”. Desta forma será realizada uma 

transferência completa de seu plano, e todas as informações de sua conta serão 

preservadas: arquivos, bancos de dados, e-mails, senhas, etc. Após a migração de sua 

conta, pequenos ajustes podem ser necessários, visto que pequenas particularidades de 

configuração podem diferir entre empresas de hospedagem. Nossa equipe de 

transferência se empenhará ao máximo para realizar com sucesso a transferência de sua 

conta, mas não podemos estimar o tempo necessário para cada transferência, visto que 

diversos fatores influenciam nesta atividade. 

Para formalizar a solicitação de migração de sua conta será necessário enviar um ticket de 

suporte solicitando uma transferência referente ao serviço: 

 Ticket de suporte para transferência de Hospedagem 

 Ticket de suporte para transferência de Revendas de Hospedagem 

 Ticket de suporte para de Servidores VPS & Dedicados 

Para o perfeito desenrolar da migração é de fundamental importância a total 

disponibilidade e acessibilidade aos dados e sistemas no host de origem. Caso isso não 

aconteça, é de responsabilidade do cliente intermediar a obtenção, junto ao antigo host, 

dos dados para a migração. 

É de responsabilidade do cliente a alteração das DNS após a conclusão da migração, caso 

o cliente não faça essa alteração, a remigração estará sujeita à taxas. 

Caso a solicitação de migração seja em outro painel de controle diferente do cPanel. Será 

cobrada uma taxa no valor de R$50,00 para custear os serviços técnicos de migração do 

website, esse valor é opcional. 


