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 Customer Disclosure   

Customer agrees that the individuals accessing Adobe Sign are authorized to 

execute, for and on behalf of the Customer, all agreements that are being 

furnished to the Customer electronically via Adobe Sign.  Each such agreement 

executed in this fashion shall be binding and considered, in connection with any 

transaction to be a “writing” or “in writing”; to have been “signed”; and to 

constitute an “original” when printed from electronic files or records established 

and maintained in the normal course of business.  Customer agrees to not 

contest the validity or enforceability of any such agreement under the provisions 

of any applicable law relating to whether certain agreements are to be in writing; 

whether certain agreements must be physically signed; or whether such 

individuals are authorized to execute any such agreement. Customer agrees to 

not contest the admissibility of records executed or created through Adobe Sign 

under either the business records exception to the hearsay rule of the best 

evidence rule on the basis that the records executed or created were not created 

or maintained in documentary form.  

For information about Adobe’s privacy policy and collection and use of any 

information by Adobe which is governed by Adobe’s privacy policy: 

http://www.adobe.com/privacy/policy.html  
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Aviso ao Cliente  

O Cliente concorda que os individuos acessando Adobe Sign em seu nome estão 

autorizados a assinar, para e em nome do Cliente, todos os contratos que estão 

sendo produzidos para o Cliente eletronicamente através do Adobe Sign. Cada 

contrato assinado dessa forma será válido e eficaz; e será considerado, em 

relação a qualquer transação, um acordo “escrito” ou por “escrito”, 

devidamente assinado, constituindo para todos os fins de direito uma versão 

“original”, quando impresso o arquivo eletrônico ou quando mantido em 

arquivos eletrônicos nos servidores estabelecidos regularmente pelo banco. O 

Cliente concorda em não contestar a validade ou a exequibilidade de qualquer 

contrato assinado por seus representantes nesta plataforma, sob a ótica de 

qualquer lei aplicável, em relação a discussões sobre a forma escrita, ou se o 

contrato deveria ser assinado fisicamente, ou se os indivíduos que assinaram o 

contrato estavam devidadmente autorizados a assiná-lo. O Cliente concorda em 

não contestar a admissão de quaisquer arquivos assinados ou criados pela 

plataforma Adobe Sign, ou alegar que tais arquivos não constituem provas 

porque não são mantidos em forma documental.  

  

   


