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Informações sobre pagamentos 

O cliente deve concordar em realizar antecipadamente o pagamento referente aos 

serviços contratados, durante toda a vigência do plano. Deve concordar também com a 

renovação automática do plano por período igual ao último ciclo contratado. Para que 

renovação automática NÃO ocorra, será necessário que você manifeste sua explícita 

vontade de cancelar o serviço contratado. 

 

O cancelamento deve ser formalizado pelo menos 24 horas antes da data-término da 

contratação através do Ticket para o Departamento Financeiro. O preenchimento e envio 

da solicitação realizada através deste formulário assegura a Delta Servers o direito de 

imediatamente excluir as contas referentes ao plano cancelado. Esta operação é 

irreversível, portanto o cliente só deverá solicitar o cancelamento de sua conta após 

realizados os devidos backups. 

 

No caso de renovações de domínios feitos com cartão de crédito, caso não deseje renová-

los, existe a necessidade de manifestação. Caso contrário serão renovados 

automaticamente conforme pagamento realizado. 

 



 

 

 

É de sua total responsabilidade manter em dia todos os seus compromissos de pagamentos, 

bem como o envio das informações que o identifiquem (quando o pagamento é realizado 

por métodos que exijam a comprovação como, por exemplo, depósito/transferência 

bancária). 

 

Contas com mais de 3 dias de atraso (em relação ao vencimento original da fatura) serão 

automaticamente suspensas. Após a quitação dos débitos a conta será reativada em até 1 

dia útil (mediante a comprovação de pagamento). 

 

A mudança na data do boleto (segunda via) não muda a data de vencimento do plano. 

Portanto o plano continua vencendo na data original, e deverá ser paga no mês seguinte 

na data original de vencimento. 

 

Em todos os planos oferecidos pela nossa empresa, qualquer pendência de pagamento de 

serviços adicionais resultará na suspensão geral do plano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contas suspensas por inadimplência financeira terão direito ao backup caso sejam 

reativadas mediante pagamento. O cliente tem todo o período de vigência do plano para 

pedir o backup a qualquer momento a partir do momento que a conta é suspensa, precisa 

reativar a conta. Confira as regras de suspensão de contas por inadimplência financeira: 

Hospedagem de Sites, E-mail Corporativo, Hospedagem WordPress e Revenda de 

hospedagem – contas suspensas por mais de 30 dias serão removidas do servidor 

automaticamente. Após a remoção das contas do servidor, o cliente não poderá mais 

requerer o backup, mesmo após o pagamento. 

 

Servidores VPS e Dedicados – contas suspensas por mais de 7 dias corridos serão removidas 

do servidor automaticamente. No caso de cancelamento, não há como recuperar os 

arquivos após a remoção da conta do servidor. 

 

Licenças e Certificados SSL – planos suspensos por inadimplência financeira por mais de 3 

dias serão cancelados automaticamente, sendo necessário a contratação de um novo 

pedido na central da Delta Servers. 

 

A Delta Servers reserva-se o direito de, a qualquer momento, alterar os valores dos planos 

anunciados, de acordo com as tendências do mercado. 


