
BENTES & BENTES AUCTIONS - TERMOS E CONDIÇÕES

Preâmbulo:

I CONDIÇÕES GERAIS:

Seja bem-vindo(a) ao site de Bentes Auctions Este é um contrato de 
Termos e Condições, necessário ao bom desempenho dos serviços por 
nós prestados. Nele estão descritas as regras e normas aplicáveis ao uso 
dos serviços oferecidos em “leilão ao vivo”, “leilão on line” e “vendas 
diretas”, doravante denominados “Live Auction”, “eAuction” e “eShop”, 
respectivamente. 
A fim de garantir a clareza dos serviços prestados em nosso site, é 
necessário primeiramente, definir as partes envolvidas nesse contrato, 
a saber: 
a) De um lado, Numismática Bentes, Bentes Auctions e MBA Editores 
Associados, empresas do grupo Bentes, doravante denominadas, 
em conjunto ou separadamente, por “Leiloeiro”, “Vendedor” ou 
simplesmente “Bentes”. b) De outro lado, o usuário, doravante 
denominado “Licitante”, “Comprador” ou simplesmente “Usuário”.
A partir do momento em que efetuar, com sucesso, o registro de cadastro 
em nosso site, o Usuário declara concordar com todas as regras e normas 
contidas neste documento de Termos e Condições que regem o uso das 
instalações do nosso site e de todos os serviços prestados por Bentes 
e suas empresas afiliadas. Com o registro, o Usuário declara concordar 
com as regras e normas para participar do nosso site e dos eventos 
promovidos por Bentes, seja nos leilões “Live Auction(s)”, nos leilões na 
internet, “eAuction(s)”, ou adquirindo lotes diretamente em nosso site 
(eShop).

1. Bentes se reserva o direito de, periodicamente, rever os Termos e 
Condições de uso do site e dos serviços por ela prestados, alterando-
os. Estas alterações   serão devidamente publicadas em nosso site, tendo 
precedência sobre os Termos e Condições anteriores, entrando em vigor 
imediatamente após a sua publicação. Ao utilizar o nosso site, o Usuário 
concorda, sem ressalvas, com os Termos e Condições, e ulteriores 
revisões a partir do momento em que forem publicadas em qualquer 
página dos sites de Bentes .

2. Todas as informações que o Usuário nos fornecer , incluindo seu nome, 
endereço, número de telefone, endereço de e-mail, informações de 
cartão de crédito e outras informações pessoais , devem ser verdadeiras 
e precisas. Nós respeitamos a privacidade do Usuário, com a promessa de 
proteger a confidencialidade de suas informações. No entanto, no caso 
de suspeita de informações que não correspondam à verdade, Bentes se 
reserva o direito de excluir de seu sistema, o cadastro do Usuário omisso 
ou inexato em suas declarações. Bentes se reserva o direito, a seu critério 
exclusivo e absoluto, restringir o uso ou cancelar o direito do Usuário em 
usar qualquer um de seus sites.

3. O Usuário é responsável por manter sua senha e outras informações de 
conta confidenciais, sendo considerado o único responsável   por todos 
os usos de sua conta. Caso o Usuário acredite que a sua conta tenha 
sido usurpada ou comprometida, deve entrar em contato com Bentes, 
imediatamente.

4. A única solução para qualquer impasse, controvérsia decorrente de 
prestação de serviços fornecidos ou de uso do nosso site,  que porventura 
possam se originar entre o Usuário e Bentes, será a restituição, sem juros 
ou qualquer correção monetária ou cambial, de todo ou em parte do 
valor pago à Bentes por bens ou serviços prestados por nós ou através 
de nosso site, não cabendo ao Usuário qualquer reivindicação a título de 
indenizações compensatórias. Ao registrar-se em nosso site, o Usuário 
declara renunciar a qualquer pedido de indenização por danos diretos, 
indiretos, incidentais e suas consequênciais.
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Nos termos do art. 13, informamos publicamente que os dados de 
nossos Clientes, Licitantes e Compradores serão coletados, processados, 
armazenados em nosso sistema, e tratados em conformidade com o 
Decreto Legislativo nr. 196/03, da legislação italiana, a qual estamos 
subordinados fiscal e comercialmente, a fim de utilizar os serviços 
oferecidos pela Casa de Leilões Bentes Srl. 
Os dados que constam de nossos arquivos serão tratados, única e 
exclusivamente com fins comerciais e administrativos, no seguro e 
exclusivo ambiente comercial de nossa empresa. Os dados pessoais 
arquivados no sistema de Bentes Srl, em hipótese alguma serão fornecidos 
a terceiros, sob qualquer pretexto, sem o expresso consentimento, por 
escrito, dos nossos clientes e/ou Licitantes em nossos leilões. 
Em caso de necessidade de comunicação de dados às companhias e/ou 
empresas que nos prestam serviços (couriers , serviço postal , bancos, 
etc ), o cliente e/ou Licitante será advertido com a devida antecedência, 
sendo necessária sua autorização por escrito, para a liberação dos seus 
dados. O tratamento dos dados pessoais é sigiloso e de responsabilidade 
de Bentes Srl que, em hipótese alguma irá divulgá-los ou exibi-los, sem 
expresso desejo e autorização por escrito, de seus clientes e/ou Licitantes 
em nossos leilões. 
Em qualquer momento nossos clientes e/ou Licitantes poderão solicitar 
a alteração, correção ou eliminação dos seus dados de nossos arquivos, 
a fim de exercer todos os direitos previstos pelos artigos e cáusulas do 
Decreto Legislativo supracitado.

II POLÍTICA DE PRIVACIDADE:

5. Tratamento dos dados pessoais (Decreto Legislativo nr. 196/ 03):
O texto a seguir é parte integrante das cláusulas do documento “TERMOS 
E CONDIÇÕES” de Bentes Srl, à disposição do público em geral e dos 
Usuários cadastrados no nosso site.

III TERMOS E CONDIÇÕES DOS LEILÕES:

6. Contrato que estabelecem entre si, de livre e espontânea vontade, de 
um lado Numismática Bentes, através de sua divisão Bentes Auctions, 
doravante denominado “Leiloeiro”, e o(s) interessado(s), doravante 
denominado(s) “Licitante(s)”, em adquirir os lotes exibidos em nossos 
leilões, segundo os termos e condições estabelecidos a seguir.
O uso do sistema ao interno do site de Bentes Auctions (www.bid57.
com) é vinculado à aceitação incondicional das regras, cláusulas e avisos, 
entendidos como normas de prestação de serviços estabelecidas no 
contrato de TERMOS e CONDIÇÕES, como se seguem.  O conteúdo de 
tal acordo, incluindo os termos e todas as condições e avisos adicionais, 
são interpretados separadamente ou em conjunto como o “acordo”. 
Caso não concorde com qualquer uma das disposições contidas nesse 
acordo, por favor não use os serviços fornecidos ao interno do nosso 
site.
Os leilões são vendas ao público, realizados por Leiloeiro devidamente 
credenciado e autorizado. Qualquer oferta feita em leilão, traduz-se 
como sua plena concordância com todas as condições de venda nele 
contidos. Os licitantes podem nomear um procurador com plenos 
poderes para ofertar e comprar lotes no Leilão, em conformidade com 
as cláusulas desse contrato, incluindo aquelas referentes a pagamentos 
e consignação. O Leiloeiro reserva-se o direito de incluir em qualquer 
leilão lotes de sua propriedade. O Licitante reconhece e concorda que o 
Leiloeiro não pode ser obrigado a pagar ao comprador qualquer valor a 
título de Premium ou outros encargos supostamente devidos. Qualquer 
conflito relativo à qualquer vantagem competitiva daí resultante é 
expressamente dispensada por todos os participantes do leilão que desde 
já concordam com o pagamento das comissões relativas aos serviços 
prestados pelo Leiloeiro, acrescidas das taxas devidas à Numismática 
Bentes, mais impostos, num montante especificado. Entende-se como 
Comprador, o Licitante que fizer o lance mais alto aceito pelo leiloeiro, 
condição igualmente aplicada ao procurador, atuando como agente 
autorizado a comprar no leilão. Em caso de qualquer disputa em relação 
aos Licitantes, o leiloeiro terá absoluta discrição para determinar a 
disputa, podendo inclusive fazer retornar em venda, a seu exclusivo 
critério, o lote disputado.

 



Leiloeiro e Leilão
7. Este leilão é realizado por Bentes Auctions, uma divisão de Numismática 

Bentes, como visível na informação de licença aplicável na página título 
do catálogo ou em nosso site www.bid57.com, doravante denominado 
“Leiloeiro”. O leilão é conduzido sob os Termos e Condições a seguir 
e respectivas leis locais e estatais que regem os leilões. Anúncios e 
correções feitas através dos Termos e Condições de Leilões que apareçam 
na Internet, exclusivamente no site www.bid57.com se sobrepõem 
àquelas impressas no catálogo ou em files do tipo PDF, distribuídos aos 
interessados.
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Lotes
12. Os lotes são vendidos tal como se apresentam, podendo ser examinados 

durante os horários de exibição ou pela internet.
Parágrafo único: Os lotes podem ser devolvidos, desde que por motivo 
plenamente justificável (o lote não corresponde à descrição, contrafação, 
falsificação, adulteração e/ou motivos que justifiquem plenamente a 
devolução), no prazo máximo de 10 dias a contar da data de recebimento 
no endereço fornecido pelo Licitante vencedor. Terminado este prazo, 
não serão admitidas devoluções, sob qualquer justificativa que não 
seja aquela de contrafação. A única exceção diz respeito ao lote 
comprovadamente falsificado com a intenção de enganar o Licitante.
Nota: Consultar o ítem a seguir, das garantias.

Leilões
11. Os leilões se dividem em dois tipos: E-Auction realizado somente via 

Internet, não sendo aceitos lances por telefone, e-mail, ou qualquer 
outro tipo de comunicação e Live-Auction onde são admitidos lances 
via Internet, telefone, fax, ou carta que dê entrada em nossa sede no 
prazo máximo de até 24 horas antes da sessão de lances em saguão; 
streaming e lances por telefone, ambos em tempo real, são disponíveis 
para clientes registrados em nosso sistema e que tenham solicitado esse 
serviço com a devida antecedência.

Garantias
13. Salvo indicação contrária, descrita no próprio lote, Bentes Auctions dá 

garantia vitalícia de autenticidade em todos os lotes que comercializa 
em seus leilões ou em seu E-Shop. 

Ofertas (lances)
14. Salvo indicação contrária, as ofertas deverão ser feitas eletronicamente, 

via internet, no caso dos leilões E-Auction. Para os leilões Live Auction são 
aceitos lances via internet ou por outros meios já explicados no ítem 5.  

15. Incrementos nas Licitações: Determina a quantia mínima que pode 
ser licitada em um determinado lote. Lances maiores que um 
incremento, sobre o lance atual, podem ser de qualquer quantia plena 
(unidade monetária, sem frações de centavos) na moeda previamente 
estabelecida. 
É possível, sob várias circustâncias, que licitações vencedoras estejam 
entre incrementos, por vezes somente 1 unidade monetária acima do 
incremento precedente. Lances serão aceitos somente em quantias 
redondas. Lances de tipo ‘‘compre já’’ ou ‘‘ilimitado’’ não serão aceitos. 
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Licitantes
8. Qualquer pessoa que participe ou se registre para participar do Leilão 

concorda em aceitar e estar sujeito a estes Termos e Condições de 
participação, na condição de Licitante.

9. Todos os Licitantes devem alcançar as qualificações ditadas pelo Leiloeiro 
para poder participar. Qualquer Licitante que não seja um cliente em boas 
relações com o Leiloeiro, poderá ser desqualificado e, à discrição deste 
último, ter suas licitações invalidadas. Tal conduta poderá ser adotada 
pelo Leiloeiro somente, em sua ilimitada discrição, a qualquer hora, 
antes, durante ou mesmo após o encerramento do Leilão. O Leiloeiro se 
reserva o direito de excluir qualquer pessoa do Leilão.

10. Nos casos em que uma entidade lícita esteja sendo representada 
por um Licitante autorizado, este último deve concordar em garantir 
pessoalmente o pagamento de qualquer e todo lance de sucesso.

16. Apresentação dos Lances: Lances que não sejam eletrônicos (lances por 
telefone, por carta, etc) são tratados de modo similar aos lances ao vivo, 
ou seja, devem ser baseados em incrementos previamente estabelecidos. 
Qualquer lance que não esteja em conformidade com o “incremento 
pleno”, seja por telefone, por fax, por carta, etc, será automaticamente 
arredondado para o incremento superior mais próximo; esta quantia 
revisada será considerada o lance mais alto do Licitante.

17. Conduta do Leiloeiro durante as licitações: O Leiloeiro não pode ser 
responsabilizado pelos eventuais erros cometidos pelo Licitante que 
deverá verificar com a devida atenção se seu lance foi computado 
corretamente. Quando lances idênticos são recebidos por carta ou fax, 
a preferência é dada ao que der entrada primeiro em nossa sede. Não 
nos responsabilizamos por atrasos devidos a problemas nos correios ou 
devidos à conexão internet no caso de lances enviados por e-mail à nossa 
sede, mesmo com a devida antecedência.

18. Para garantir a maior prestação dos serviços, os lances escritos devem 
ser computados na folha de licitação standard impressa (anexa a este 
contrato, ao catálogo dos lotes ou exibida em nosso site), enviada à sede 
do Leiloeiro, com a antecedência mínima de dois dias úteis antes do início 
do leilão. O Leiloeiro não é responsável pela execução de lances por carta 
ou por fax recebidos no dia ou após o dia da negociação do primeiro 
lote, nem por lances eletrônicos dados após a data de encerramento; 
o Leiloeiro não é responsável pelos lances dados por telefone, carta, 
fax, e-mail, internet, ou em pessoa, após a conclusão de arremate do(s) 
lote(s).

19. Lances dados eletronicamente pela internet não podem ser retirados até 
que sua solicitação, por escrito, seja recebida e certificada pelo Leiloeiro, 
exclusivamente via fax (+39 0818967584). Tais pedidos devem explicar a 
razão, e podem se constituir em motivos para retirada de privilégios de 
licitação. Lotes vencidos por Licitantes, por carta, não serão entregues 
no leilão, antes da quitação, a não ser se previamente estabelecido tal 
privilégio. 

A seguinte tabela gerencia o atual padrão de incrementos para os leilões.

Lance atual.............................................................Incremento mínimo
< - 10........................................................................................1
10 - 49......................................................................................2
50 - 999....................................................................................5
1.000 - 4.999..........................................................................10
5,000 - 49,999........................................................................20
50,000 - 499,999..................................................................100
> 500,000.............................................................................500
 

Crédito
20. Para poder dar lances, os Licitantes que não tenham estabelecido 

um limite com o Leiloeiro deverão fornecer informação de crédito 
satisfatória (incluindo duas referências comerciais no âmbito dos objetos 
colecionáveis) ou dar informação válida de um cartão de crédito ou 
fiança de instituição bancária ou estar devidamente registrado como 
usuário do sistema PayPal pelo menos 3(três) meses antes do início 
do leilão. Todas as informações devem ser fornecidas com a devida 
antecedência a fim de que o Licitante possa ser habilitado à aquisição 
dos lotes. Lances dados através de nosso programa interativo na Internet 
serão aceitos somente de Licitantes previamente registrados. Licitantes 
que não sejam membros registrados em nosso sistema devem efetuar 
um pré-registro, pelo menos 48 horas antes do início da primeira sessão 
(excluindo feriados e fins de semana), para uma adequada comprovação 
das referências fornecidas. O crédito será dado à discrição do Leiloeiro. 

Opções para os Lances
21. Adicionalmente, para os Licitantes em que não tenha sido estabelecido um 

crédito com a devida antecipação, ou que pretendam ofertar lances que 
excedam seu crédito estabelecido, deverão fornecer maiores informações 
para que possa ser avaliado um aumento do crédito antes da aceitação 
do lance. Privilégios como cheques ou entrega imediata da mercadoria 
também podem ser determinados por pré-aprovação de crédito 
baseado em uma combinação de critérios: histórico de participação, 
referências comerciais e bancárias, e/ou uma garantia pessoal por parte 
de uma entidade corporativa ou sociedade, antes do início do leilão. 



22. Lances fora do standard de incremento não serão aceitos pelo Leiloeiro, 
ficando a seu exclusivo critério os lances além do incremento esperado. 
O Licitante deve observar que, para qualquer lote, o valor mínimo 
referente à comissões e taxas, é de US$ 15,00. A título de exemplo, caso 
o lote parta de um preço mínimo de US$ 1,00, o valor de partida das 
comissões e taxas devidas, já devidamente esclarecido no ítem “11”, é 
de US$ 14,00, somados à oferta do Licitante.

Sobre a condução do Leilão
23. Um ‘‘Lance Mínimo’’ é a quantia abaixo da qual o lote não será vendido. 

Lances Mínimos são exibidos online, para cada lote, individualmente, 
desde o início do leilão, podendo ou não, permanecerem visíveis após 
terem sido superados. 
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24. NB: AO CONSIGNATÁRIO DO LOTE É VEDADO LICITAR EM LOTES DE SUA 
PROPRIEDADE. Tal conduta é considerada falta grave e inobservância das 
regras que regem o bom comércio, podendo o Leiloeiro retirar, à sua 
inteira discrição, o lote (ou lotes) do infrator, inclusive não permitindo 
mais qualquer tipo de comercialização de objetso de sua propriedade no 
âmbito de Bentes srl, e de seus departamentos comerciais.

25. O Licitante mais alto reconhecido pelo Leiloeiro será o Vencedor/
Comprador. Na eventualidade de um empate, o lance recebido ou 
reconhecido como sendo o primeiro será declarado vencedor.

26. A conduta do Leiloeiro durante a licitação: Nos leilões Live Auction, o 
Leiloeiro irá apresentar o lote, em voz alta, repetindo se necessário for, 
por mais uma só vez, o número do lote a ser licitado. Em seguida poderá 
ou não, à sua discrição, descrever detalhadamente o lote, passando 
às ofertas em sala (Licitante presente, ou por telefone, ou através do 
telão exibido a todos os presentes, dos lances realizados por Licitantes 
externos). A venda será concluída pelo Leiloeiro que irá anunciar sua 
venda com as expressões “dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três...
vendido, sold”, apontando, em voz alta, o vencedor, indicando o número 
que o identifica ou simplesmente usando a expressão “ao telefone”, ou 
“ao Licitante externo” caso o vencedor seja o Licitante em linha direta 
com o telão exibido em sala.

27. No caso de qualquer incompreensão entre Licitantes durante um 
Leilão, o Leiloeiro poderá, à sua discrição, mas somente em casos 
considerados excepcionais, com a anuência do Licitante “vencedor”, 
recolocar o Lote à venda. A decisão e declaração do Leiloeiro indicando 
o Licitante vencedor é final e soberana sobre todos os outros Licitantes. 
Lances dados propriamente, seja ao vivo ou por outros meios, podem 
ocasionalmente passar despercebidos ou não serem reconhecidos; 
em tais casos, o Leiloeiro poderá declarar o lance reconhecido como 
vencedor, independente de um lance competidor mais alto. O Leiloeiro 
se reserva o direito de, após a batida do martelo, aceitar lances e reabrir 
licitações para lances dados através da Internet ou diferentemente.

28. O Leiloeiro se reserva o direito de recusar-se a honrar um lance ou de 
limitar a quantia de um lance, à sua discrição. Um lance é considerado 
de ‘‘ma fé’’ quando feito por uma pessoa insolvente, irresponsável, ou 
menor de idade (18 anos), ou não suportada por crédito, referência, ou 
outros. 

29. Lotes com estimativas previamente fixadas, abrem à discrição do Leilo-
eiro (aproximadamente 50 - 60% da estimativa mínima). Caso nenhum 
lance alcance, ou exceda a quantia de abertura, o lote passará como não 
vendido.

30. Todos os ítens devem ser comprados por lote como indicado numerica-
mente, e nenhum lote será dividido. O Leiloeiro se reserva o direito de 
retirar, antes do encerramento, qualquer lote do Leilão. 

31. O Leiloeiro se reserva ao direito de rescindir a venda em caso de falta 
de pagameto, quebra de garantia, contestação sobre a posse, claro erro 
do Leiloeiro ou omissão ao exercitar lances e reservas, ou por qualquer 
outra razão, e à única discrição do Leiloeiro. Em caso de não pagamento, 
a decisão do Leiloeiro em cancelar uma venda não releva o Licitante de 
sua obrigação de pagar ao Leiloeiro as suas taxas (Comissões de Compra 
e/ou de Venda) e qualquer outro dano ou despesa relativo ao lote.

32. O Leiloeiro poderá, periodicamente, a seu critério, retirar o sistema do 
ar para manutenção e outros propósitos, período durante os quais os 
Licitantes não poderão participar ou dar lances. Se tais problemas ocor-
rerem, o Leiloeiro pode, a sua inteira discrição, estender o período de 
licitação para o Leilão. Licitantes que não conseguirem dar lances pela 
internet, por favor queiram contactar o Serviço Cliente no número (39) 
081 8967584.

33. O Leiloeiro, seus afiliados e/ou seus empregados, podem consignar ítens 
a serem vendidos no Leilão, podendo participar ativamente do evento, 
sendo vedado dar lances em lotes de sua propriedade (consultar ítem 
24).  As regras para participação do Leiloeiro e/ou de seus afiliados e/
ou empregados são as mesmas impostas a qualquer Licitante, sem 
quaisquer concessões e/ou privilégios que contrariem as regras e normas 
aqui estalebecidas.

34. O Leiloeiro tem o direito de vender determinados ítens “não vendidos”, 
após o encerramento do leilão. Tais lotes serão considerados como 
vendidos durante o Leilão. Os Termos e Condições deste contrato 
serão aplicados a tais vendas, incluindo, mas não limitando, as taxas e 
comissões devidas.

Pagamentos
36. Todas as vendas são realizadas exclusivamente em dólares americanos 

(US$). De acordo com a necessidade, o Leiloeiro se reserva o direito de 
usar moeda da União Européia (euros €), Francos Suiços (CHF), Libras 
Esterlinas (GBP) ou Real (R$). Os pagamentos devem ser realizados na 
moeda escolhida pelo Leiloeiro para um determinado leilão, ao câmbio 
oficial internacional, do dia do pagamento, em dinheiro, transferência 
bancária, cheque, travelers checks, eChecks ou Money Orders, todos 
sujeitos a seus respectivos regulamentos. Todas as entregas são sujeitas 
à “bons fundos”; estes devem ser recebidos na conta do Leiloeiro antes 
da entrega dos lotes; todos os pagamentos são sujeitos à um período de 
verificação. O Leiloeiro  se reserva o direito de determinar se um cheque 
seja considerado ‘‘bom fundo’’: cheques sacados em bancos Europeus 
são sujeitos à um período de verificação de 10 (dez) dias úteis de espera, 
prolongados a até 45 (quarenta e cinco) dias úteis para cheques sacados 
em bancos internacionais, fora da União Européia. Clientes com status 
de privilégios pré-estabelecidos poderão receber crédito imediato para 
pagamentos via eCheck, ou cheques pessoais/corporativos. Todos os 
outros serão sujeitos a um período mínimo de espera de 5 (cinco) dias, 
ou mais, para que os fundos sejam verificados antes do envio dos lotes. 

37. O pagamento deve ser realizado após o encerramento do Leilão, ou 
mediante a apresentação de uma fatura. O Leiloeiro se reserva o direito 
de anular uma fatura, caso o pagamento integral não seja recebido no 
prazo máximo de até 10 (dez) dias do encerramento do Leilão. Em caso 
de não pagamento, a escolha do Leiloeiro em anular a venda, não isenta 
o Licitante de sua obrigação em pagar ao Leiloeiro suas taxas (comissão, 
despesas e impostos) sobre o lote e qualquer outro dano pertinente ao 
bom andamento do leilão.

Comissões e taxas
35. Todos os lances são sujeitos às taxas (comissão + despesas e impostos 

“VAT”) de compra, que se adicionam a um lance dado com sucesso. Tal 
comissão, em todas as suas operações de oferta, sob o título buyer’s 
premium.
Parágrafo 1: O Licitante concorda em pagar o valor estabelecido como 
“buyer’s premium” para todos os lotes comprados. O montante do valor 
devido é igual à soma das comissões e taxas devidas para cada lote, 
separadamente.
Parágrafo 2: Todos os valores devidos pelo Licitante, incluindo as 
comissões e taxas, serão calculados e entendidos como débitos 
suportados pelo Licitante, em moeda americana (US$ dólares 
americanos), em moeda da U.E. (€ euros), em moeda inglesa (£ libra 
esterlina), em francos suíços (CHF) ou em  moeda brasileira (R$ reais), 
segundo os critérios e normas estabelecidas para cada leilão. O valor 
mínimo das comissões e taxas é de US$ 15,00.
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38. Caso o pagamento não seja honrado, observados os prazos estabelecidos, 
o Licitante deverá pagar a taxa processual máxima estabelecida pela lei 
Estatal. Se ao tentar pagar com eChecks, a sua instituição financeira 
recusar a transferência da sua conta bancária, ou se o pagamento não 
puder ser completado usando a fonte de fundo selecionada, tal não 
desobriga o Licitante de seu compromisso de pagar as taxas devidas ao 
leiloeiro, acrescidas das taxas locais do estado ou país em que o leilão 
seja realizado.

39. Se qualquer fatura de Leilão, emitida pelo Leiloeiro, não for paga 
integralmente no tempo devido, sobre o valor não pago irão incidir 
juros na taxa máxima permitida pela Lei, a partir da data da fatura e 
até o momento da sua quitação. Sobre qualquer fatura não paga em 
seu vencimento, irá incidir uma taxa de atraso de três por cento (3%) 
sobre o total da fatura. Se o Leiloeiro apresentar qualquer fatura a um 
estúdio legal para cobrança, o comprador concorda em pagar as taxas 
processuais, e outros custos adicionais. Se o Leiloeiro encarregar a coleta 
ao seu staff legal, o tempo gasto pelos advogados em tal problemática 
deverá ser compensado a um nível equiparável ao custo de um advogado 
independente, por hora de trabalho. 

40. Na eventualidade de um Licitante vencedor falhar em pagar qualquer 
quantia devida, o Leiloeiro se reserva o direito de vender o(s) lote(s) 
passando a fatura para qualquer sublicitante no Leilão no qual o(s) 
lote(s) foi(ram) vendido(s), ou em uma subsequente venda, pública ou 
privada, ou recolocar em venda tal(is) lote(is) em futuro Leilão conduzido 
pelo Leiloeiro.

41. O Leiloeiro se reserva o direito de requerer o pagamento integral dos 
lotes, antes da entrega da mercadoria.

42. O Leiloeiro é o detentor da hipoteca sobre a mercadoria adquirida 
pelo comprador até o momento do efetivo pagamento da fatura. O 
Leiloeiro recebe a hipoteca e o direito de reter a posse de qualquer outra 
mercadoria de propriedade do comprador, ou de seus afiliados, para 
assegurar o pagamento de qualquer fatura ou outras quantia devidas 
ao Leiloeiro e/ou a seus afiliados, por parte do comprador. Para o bom 
cumprimento e conclusão do negócio comercial, o Leiloeiro deverá ter 
todos os diretos de um credor assegurado sobre o Artigo, incluindo o 
direito de venda a fim de saldar débitos não honrados. No que se refere 
ao pagamento de fatura(s) de Leilão, o comprador abre mão de qualquer 
pedido de indenização contra o Leiloeiro e o consignatário da mercadoria 
incluída na fatura, nos casos previstos de débitos não honrados. Se um 
Licitante deve ao Leiloeiro, ou seus afiliados, o valor de uma fatura, 
estes últimos têm o direito de contrabalançar o débito não saldado com 
qualquer balanço de crédito por parte do Licitante, podendo inclusive 
assegurar por hipoteca possessual qualquer quantia não paga pelo 
Licitante.

43. O título não deverá passar ao Licitante vencedor até que todas as faturas 
tenham sido pagas completamente. É responsabilidade do comprador 
dar adequada cobertura de seguro pelos ítens quando estes tenham sido 
entregues a um serviço de despacho administrado por terceiros. 

BENTES & BENTES AUCTIONS - TERMOS E CONDIÇÕES

46. Todas as taxas de envio serão a cargo do Licitante vencedor. Bentes 
não se responsabiliza por eventuais extravios ocorridos por culpa 
dos Correios, Couriers ou outros meios de expedição escolhidos pelo 
Licitante vencedor.

47. Devido à natureza de alguns ítens vendidos, será responsabilidade do 
Licitante vencedor organizar o envio através de seu courier de confiança. 
Para tais ítens, o Leiloeiro não assume qualquer responsabilidade. O 
insucesso em receber ou organizar o envio em tempo útil (dez dias) irão 
sujeitar o(s) lote(s) a despesas de armazenagem e relocação, incluindo 
uma taxa administativa inicial de U$100. Passados mais 30 dias sem a 
efetiva conclusão do negócio, serão cobrados mais U$10 por dia para 
armazenagem de ítens grandes e U$5 para ítens pequenos (taxa de 
armazenagem por ítem). Caso o Lote não seja retirado em 90 dias, 
este poderá ser novamente oferecido à venda para recuperar qualquer 
taxa acumulada de armazenagem ou relocação, incluindo mais 10% de 
Comissão de Venda a causa de Licitante insolvente. 

48. O Leiloeiro não será responsável por qualquer perda causada por 
embargo, ou destruição sob quarentena determinada por autoridades 
ou regulamentação alfandegária, ou confisco por ordem de qualquer 
autoridade pública ou governamental, ou riscos de contrabando e/ou 
transporte ilegal de mercadoria.

59. Qualquer pedido de verificação de envio para pacotes não entregues, 
devem ser feitos dentro do rigoroso prazo de 30 dias, contados a partir 
da data oficial de envio dos lotes. 

Taxas de Entrega, Envio, e Manuseio
44. O Comprador é responsável pelas taxas de envio, manuseio, registro, 

e renovação se existentes. Favor fazer referimento ao site www.bid57.
com para informações sobre as taxas mais recentes, ou ligar diretamente 
para o Bentes Auctions a fim de obter informações seguras. O Leiloeiro 
não pode combinar compras de outros Leilões ou afiliados em um 
único pacote para propósitos de envio. Lotes vencidos serão enviados, 
obedecidas as cronologias de leilões, após o pagamento em bons 
fundos pela mercadoria, e após o recebimento das taxas de envio ou da 
extensão do crédito, exceto no caso de despacho por parte de terceiros. 
O Comprador concorda que as taxas de Serviço e Manuseio relativos ao 
envio de ítens que não tenham sido pré-pagados poderão ser cobrados 
do cartão de crédito que consta dos arquivos de Bentes Auctions, com o 
débito discriminado em fatura.

45. Licitantes internacionais vencedores deverão providenciar e enviar no 
devido tempo, vai fax ou e-mail, instruções de envio por escrito, incluindo 
declarações específicas alfandegárias, ao Leiloeiro, para qualquer lote à 
ser entregue fora da Europa. 

Termos e Condições adicionais:

50. Lotes certificados não podem ser devolvidos sob a justificativa de 
diferenças de opinião quanto ao grau de conservação fornecido por 
qualquer organizações de certificação de bens ou comerciantes. Nenhuma 
garantia do grau de conservação será oferecida para propriedades não-
certificadas vendidas e posteriormente classificadas por terceiros. Não 
existe absolutamente nenhuma exceção a tal política. Sob condições 
extremamente limitadas, um comprador que não licitou in loco, poderá 
requerer ao Leiloeiro a anulação de uma venda. Tal pedido deve ser feito 
por escrito, contendo a descrição detalhada do erro alegado; o envio do 
lote ao Leiloeiro deve ser previamente aprovado, devendo o Licitante 
notificar  sua solicitação por escrito, ao endereço e-mail suport@bid57.
com, no prazo máximo três (3) dias contados a partir do recebimento 
do lote. Qualquer lote que deva ser avaliado deverá chegar aos nossos 
escritórios obedecendo o prazo máximo de trinta (30) dias contados a 
partir da finalização do Leilão. APÓS ESTE PERÍODO DE 30 DIAS, NENHUM 
LOTE PODE SER DEVOLVIDO POR RAZÕES QUE NÃO DIGAM RESPEITO À 
AUTENTICIDADE DO(S) LOTE(S). Lotes devolvidos devem estar intactos 
em suas cápsulas originais. Lotes examinados in loco não podem ser 
devolvidos, exceto por motivos de autenticidade. 

51. Moedas e cédulas certificadas ou não, pagas, a partir do sétimo dia de 
encerramento do leião, detém um privilégio de devolução de três (3) 
dias, exceto quando descrito como ‘‘vendido como é, sem direito à de-
volução’’. Os lotes podem ser devolvidos sob as seguintes condições: a) 
dentro de três dias da recepção do lote; deve-se primeiro notificar o Lei-
loeiro contactando o Serviço de Atendimento ao Cliente através do email 
support@bid57.com, enviando imediatamente o(s) lote(s) com seguro 
total, à atenção de Numismática Bentes. Os lotes devem estar íntegros 
em suas cápsulas e condições originais, sendo o remetente o responsável 
pela entrega assegurada do(s) lote(s). Uma taxa não negociável de devo-
lução de 5% sobre o preço de compra (mínimo de US$10 por lote) será 
deduzida do reembolso para cada lote devolvido. Taxas de envio e manu-
seio não serão reembolsadas. Após o período de três dias (da recepção), 
nenhum ítem poderá ser devolvido por quaisquer motivos. 
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52. O Leiloeiro não pode ser considerado responsável por qualquer defeito 
ou controvérsia patente ou latente pertinente a, ou derivante de qual-
quer ítem colecionável encapsulado por empresa especializada. Em qual-
quer caso, a busca de uma solução por parte do comprador deverá ser 
dirigida somente contra o serviço de certificação do ítem colecionável. O 
Leiloeiro e Bentes Auctions não se responsabilizam pelas divergências de 
opinião entre o Licitante e estas empresas. 

53. Devido a ulteriores mudanças dos padrões de graduação ou ao incorreto 
manuseio de um ítem por parte de sucessivos compradores, o Leiloeiro 
se reserva o direito de graduá-los de modo distinto àquele de qualquer 
serviço de graduação, caso estes ítens sejam reconsignados para leilões 
futuros.

54. Apesar de um senso comum ser adotado pela maior parte das empresas 
que classificam os lotes segundo seus respectivos graus de conservação, 
convém recordar que a graduação não é uma ciência exata. De fato, é 
perfeitamente possível que um lote retirado de sua cápsula protetiva, 
venha a ser classificado diversamente por outro serviço de graduação. 

55. O grau de liquidez para moedas certificadas e colecionáveis varia de 
acordo com as condições gerais de mercado. Certificações não garantem 
proteção contra os riscos normais associados a mercados potencialmen-
te voláteis. Para alguns lotes, em determinados períodos, pode não exi-
stir um potencial mercado ativo.

56. Todas as moedas e cédulas não certificadas são garantidas genuínas, 
mas não são garantidas no que diz respeito à graduação, já que sobre 
esta última se insere a questão de opinião, uma arte, e não uma ciência, 
e portanto uma opinião dada pelo Leiloeiro ou por um serviço de gra-
duação de empresa especializada, pode não concordar com a opinião de 
terceiros (incluindo experts treinados); o mesmo expert pode não gra-
duar o mesmo ítem com o mesmo grau em duas diferentes ocasiões. O 
Leiloeiro graduou os ítens numismáticos não-certificados segundo à sua 
atual interpretação, baseado nos padrões internacionais. Não existem 
garantias ou certificação implícita ou expressa de que os padrões de gra-
duação usados pelo Leiloeiro serão os mesmos de qualquer serviço de 
graduação no futuro.

57. Armazenamento de moedas e cédulas compradas: Alertamos que al-
guns tipos de plástico podem reagir ao metal de moedas ou transferir 
agentes plastificadores à cédulas, causando danos ao(s) lote(s). Precau-
ção deve ser tomada para evitar armazenamento em materiais que não 
sejam inertes e/ou não idoneos.

NOTA: Os compradores de lotes raros podem, a seu critério, solicitar 
ao Leiloeiro a arbitragem e certificação com selo de garantia expedida 
por Bentes Professional Numismatic Certificate (BPNC), ao custo de U$S 
25,00 (vinte e cinco dólares americanos) por cada lote. 

58. Bentes se reserva o direito de modificar ou descontinuar o site ou 
qualquer de suas características, incluindo qualquer leilão específico, 
antes do seu término, a qualquer momento, “como está” e “conforme 
estiver disponível”.

59. O software do site é de propriedade de Bentes e/ou de seus fornecedores, 
sendo protegido pelas leis de direitos autorais da Itália, estrangeiras e 
convenções internacionais. O conteúdo do site pode ser utilizado apenas 
como um recurso educacional e comercial. Qualquer outro uso do site, 
incluindo mas não limitado à reprodução, modificação, distribuição, 
transmissão ou exibição do conteúdo, é vedado nos termos da legislação 
em vigor.

60. Todas as imagens, descrições, dados de venda, e registros de arquivo são 
de uso e propriedade exclusivas do Leiloeiro, e podem ser usadas por 
Bentes Auctions para publicidade, promoção, registros de arquivo, e/ou 
qualquer uso tido como apropriado. Não cabem, em futuro, ao Licitante 
comprador, a reivindicação de direito ao uso de imagens,de propriedade 
intelectual ou coisa que o valha. Assim, desde já, tanto vendedor como 
Licitante, se obrigam a ceder a Bentes Auctions o direito do uso de 
imagens dos lotes consignados, por período de tempo indeterminado. 

61. Em conformidade com regulamentações promulgadas pelas agências 
regulatórias Federais ou Estatais, a participação do Licitante em leilões 
é um consenso afirmativo, possibilitando que venha a ser contatado no 
número telefônico mostrado em sua ficha de inscrição. Este consenso 
permanece efetivo até ser revocado por escrito. Bentes Auctions poderá, 
à sua inteira discrição, contatar Licitantes em oportunidades de compra, 
venda e Leilões disponíveis através de Bentes Auctions, seus afiliados e 
subsidiários. 

BENTES & BENTES AUCTIONS - TERMOS E CONDIÇÕES

IV CONDIÇÕES DE VENDA (ordens de COIN SHOP)

62. Garantias: Todos os ítens são garantidos genuínos e autênticos. Qualquer 
ordem de compra pode ser revertida no prazo de 7 dias a partir do re-
cebimento do(s) lote(s), por qualquer motivo. Moedas que tenham sido 
encapsuladas (“Slabbed “) por empresa de serviço de autenticação, que 
tenham sido removidos do encapsulamento (“slab”) não podem ser de-
volvidas, por qualquer razão, incluindo a alegação de não-autenticidade. 
Em qualquer caso, o Usuário deverá arcar com o custo de reenvio de 
todos os itens, devendo registrar e pagar pelo seguro de seu valor inte-
gral. Os livros e outras publicações novas, não devem ser reenviados sem 
prévia aprovação e consentimento de Bentes.

63.  Nos lotes à venda já estão incluídos os impostos cobrados na Itália (IVA e 
VAT), de acordo com oprevistopela legislação européia. Todas as despe-
sas de envio das encomendas, incluindo embalagem e seguro, são su-
portadas inteiramente pelo comprador que desde já se compromete em 
fornecer um endereço de entrega específico nos informando a respeito 
de quaisquer instruções especiais de envio. A menos que sejam indica-
das outras instruções específicas de transporte, os lotes são enviados por 
correio Italiano, devidamente registrados e com seguro. Todo esforço é 
feito para enviar os lotes no prazo de 24 horas após o recebimento do 
pagamento. Solicitamos ao Usuário que, por favor, aguarde um prazo ra-
zoável para a entrega.

Para mais informações e/ou esclarecimentos, favor contactar info@
bid57.com.


