
Termos de uso do aplicativo Habitude 
 
 

Habitude é uma plataforma que permite controlar hábitos, rotina e tarefas 
diárias em dispositivos móveis. Dessa forma, Habitude permite que o usuário crie 
hábitos que deseja formar, categorias para organizar os hábitos, lembretes para que 
seja lembrado(a) de praticar o hábito em um horário especifico, através de uma 
notificação e visualizar estatísticas dos hábitos para acompanhar seu progresso. 

 
O uso da plataforma em dispositivos móveis estará sujeito aos seguintes termos 

e condições válidos no momento do cadastro. 
 
Você aceita a validade e a aplicabilidade destes termos e condições adquirindo 

uma assinatura ou produto pago. 
 

Compras 
 
Para realizar compras dentro deste aplicativo, é usado uma plataforma de terceiro de 
modo que facilite seu pagamento. Assim que você solicitar a compra, o respectivo 
serviço de pagamento de seu dispositivo aparecerá para que você confirme sua compra 
através deste serviço. 
 
Registro de conta 
 
O registro em nosso aplicativo é gratuito (conta gratuita), mas você pode adquirir uma 
conta paga (Premium) dentro do aplicativo. 
 
Você é responsável por manter a confidencialidade de sua conta e senha, incluindo, 
entre outros, a restrição de acesso ao seu computador e/ou conta. 
 
Você concorda em aceitar a responsabilidade por todas e quaisquer atividades ou ações 
que ocorram em sua conta e/ou senha, independentemente de sua senha estar em 
nosso serviço ou em um serviço de terceiros. 
 
Você deve nos informar imediatamente após tomar conhecimento de qualquer violação 
de segurança ou uso não permitido de sua conta. 
 
Reservamo-nos o direito de recusar serviço, encerrar contas, remover ou editar 
conteúdo ou cancelar pedidos a nosso critério. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conta premium 
 
A conta premium do Habitude permite que os usuários tenham acesso à recursos que 
são sinalizados como premium no aplicativo. Todos os pacotes premium que 
fornecemos disponibilizam os mesmo recursos premium. 
 
Atualmente são fornecidos três tipos de modalidades premium: 
- Habitude Premium Mensal, no qual a cobrança é realizada mensalmente. 
- Habitude Premium Anual, no qual a cobrança é realizada anualmente. 
- Habitude Premium Vitalício, no qual a cobrança é realizada apenas uma vez e os 
recursos premium são disponibilizados sem data de validade após a compra. 
 
Você terá acesso aos respectivos serviços enquanto sua assinatura ou produto esteja 
ativo. 
 
Exclusão de conta 
 
 Para realizar a exclusão de sua conta e de todos os seus dados em nosso 
aplicativo (hábitos, conquistas, nível etc.) você pode acessar as Configurações de conta 
no menu de Configurações na tela de perfil, clicar em Excluir Conta e confirmar a 
exclusão de sua conta e de todos os seus dados. Após a confirmação, você perdera o 
acesso ao nosso aplicativo e sua conta e todos os seus dados serão removidos de nosso 
banco de dados. 
 
Entre em contato 
 
Quaisquer duvidas que tenha, entre em contato conosco enviando um email para 
miredsolutions@gmail.com 


