
	

	

ATENÇÃO 
 

AO AUTORIZAR OU PROSSEGUIR COM O DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO 
APLICATIVO “AGIBANK”, VOCÊ ESTARÁ ADERINDO AOS “TERMOS E 
CONDIÇÕES DE USO” DESTE, SEM QUALQUER OBJEÇÃO E/OU 
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A QUAISQUER DAS CLÁUSULAS, TERMOS E 
DEMAIS CONDIÇÕES A SEGUIR DEFINIDAS, OBRIGANDO-SE A CUMPRI-
LAS, OBSERVÁ-LAS E SATISFAZÊ-LAS EM SUAS ÍNTEGRAS. PORTANTO, 
AS CONDIÇÕES ABAIXO DEVEM SER LIDAS CUIDADOSAMENTE ANTES 
DE SE INSTALAR E UTILIZAR O APLICATIVO. 

 
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

 
Este documento de “TERMOS E CONDIÇÕES DE USO” (“TERMO”) constitui-
se como sendo um acordo, no qual figura de um lado a empresa BANCO 
AGIPLAN S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
10.664.513/0001-50, com sede no endereço Rua Mariante, n.º 25, 9º andar, 
Bairro Rio Branco, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e de outro lado, 
VOCÊ, que se subordina a utilizar o APLICATIVO denominado “AGIBANK”, 
conforme condições a seguir definidas. 
 
DO DIREITO DE USO: O presente TERMO tem por objeto regular as condições 
do direito de uso do APLICATIVO denominado “AGIBANK” a VOCÊ, por prazo 
indeterminado, sem exclusividade, cujos direitos de propriedade intelectual, no 
âmbito do direito da propriedade industrial – no que couber – e no âmbito dos 
direitos autorais, ou ainda no âmbito de qualquer tutela legal, bem como de 
exploração econômica, pertencem ao BANCO AGIPLAN S.A. 
 
DA DEFINIÇÃO DO APLICATIVO: O APLICATIVO “AGIBANK”, daqui em diante 
chamado apenas de “APLICATIVO”, consiste em um software pelo qual VOCÊ, 
ao se cadastrar, estará abrindo uma Conta Corrente Digital junto ao BANCO 
AGIPLAN S.A., e poderá movimentá-la, mantê-la e encerrá-la, através das 
funcionalidades ali presentes. Ainda, além da abertura de Conta Corrente Digital, 
VOCÊ poderá contratar produtos e serviços oferecidos por outras empresas do 
Grupo Agiplan (“EMPRESAS”) dos ramos financeiro, securitário, de consórcios 
e de investimentos, que ali estiverem disponíveis. 
 
*Ao se cadastrar no APLICATIVO e abrir uma Conta Corrente Digital junto 
ao BANCO AGIPLAN S.A., VOCÊ fica ciente de que passará a ser cliente 
desta instituição bancária. Dessa forma, além destes TERMOS, VOCÊ 
estará se sujeitando também as condições previstas no contrato 
denominado “CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS À PROPOSTA DE 
ABERTURA, MOVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITO 
ELETRÔNICA (CONTA CORRENTE DIGITAL)”. 
 
*De igual modo, caso VOCÊ realize a contratação de algum produto ou 
serviço com alguma das EMPRESAS, fica ciente de que passará a ser 
cliente da instituição contratante, e estará se sujeitando a outras condições 
estabelecidas em contratos específicos, os quais lhe serão 
disponibilizados oportunamente pela própria instituição contratante. 



	

	

 
DA DELIMITAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E ALCANCE DAS DISPOSIÇÕES 
PERTINENTES AO USO DO APLICATIVO: Ainda que o APLICATIVO 
possibilite a abertura de Conta Corrente Digital junto ao BANCO AGIPLAN S.A., 
e a contratação de produtos e serviços junto as EMPRESAS, este TERMO regula 
tão somente a relação que se estabelece entre o BANCO AGIPLAN S.A. e 
VOCÊ, no que diz respeito ao direito de uso do APLICATIVO. Dessa forma, a 
contratação da Conta Corrente Digital, bem como a contratação de produtos e 
serviços, realizadas por intermédio do APLICATIVO, serão pautadas por 
instrumentos contratuais específicos, os quais serão fornecidos oportunamente 
a VOCÊ, quer pelo BANCO AGIPLAN S.A., quer pelas EMPRESAS. 
 
*O download e instalação do APLICATIVO não obriga que o BANCO AGIPLAN 
S.A. ou que quaisquer das EMPRESAS efetivamente celebrem qualquer 
contratação com VOCÊ, mesmo que estejam disponíveis no APLICATIVO. Tanto 
o BANCO AGIPLAN S.A., como as EMPRESAS, como instituições 
independentes que são, têm total discricionariedade para analisar as propostas 
de contratações que forem feitas por VOCÊ, podendo, conforme for o caso, 
aceitá-las ou negá-las. 
 
*Em razão da independência deste TERMO, fica esclarecido que em nenhuma 
hipótese qualquer problema ou insatisfação relativa ao uso do APLICATIVO 
desobrigará VOCÊ de ter de arcar com o pagamento de valores, encargos, taxas 
tributos e demais despesas, ou de cumprir com as obrigações e deveres que 
vierem a ser assumidos nas contratações de produtos e serviços realizadas com 
o BANCO AGIPLAN S.A. ou com as EMPRESAS. 
 
DA CRIAÇÃO DA CONTA: Para criação da Conta Corrente Digital junto ao 
BANCO AGIPLAN S.A., VOCÊ deverá se cadastrar no APLICATIVO, informando 
seus dados pessoais de identificação. Se pessoa física, é obrigatório que VOCÊ 
informe: nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento, 
sexo, estado civil, nome do cônjuge (se casado), profissão, documento de 
identificação (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor) e número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. Se pessoa jurídica, é 
obrigatório que VOCÊ informe: razão social, atividade principal, forma e data de 
constituição, documentos que qualifiquem e autorizem os representantes, 
mandatários ou prepostos, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ e atos constitutivos, devidamente registrados, na forma da lei, 
na autoridade competente.  
 
*Quando da criação da conta, poderá ser solicitado que VOCÊ forneça imagens 
de documentos visando a confirmação dos dados cadastrais informados (P. ex. 
imagem da Carteira de Identidade, do Cartão do Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), do Cartão CNPJ, do comprovante de residência ou de sede, dos atos 
constitutivos – Contrato Social, Estatuto Social, dentre outros). As imagens dos 
documentos deverão ser fornecidas mediante digitalização por equipamentos do 
tipo scanner, ou através de registro fotográfico, por meio do uso de câmeras de 
captura de imagens integradas ao dispositivo tecnológico (“DISPOSITIVO”) 
utilizado por VOCÊ, na qual o APLICATIVO esteja instalado (computadores, 
smartphones, tablets, gadgets etc.), ou que possam ser conectadas ao mesmo, 



	

	

possibilitando a transmissão de arquivos. 
 
*Na eventualidade de não serem preenchidos alguns dos requisitos, como 
informações e dados pessoais ou documentos, não será criada a conta. Por tal 
razão, VOCÊ não poderá se valer de nenhuma das funcionalidades e recursos 
do APLICATIVO, não podendo efetuar a contratação de qualquer produto ou 
serviço, sugerir melhorias, solicitar a realização de manutenção, ou, ainda, 
qualquer outra providência relativa ao APLICATIVO. 
 
*VOCÊ é inteiramente responsável pela veracidade e precisão das informações 
e documentações que utilizar/fornecer, bem como se responsabiliza por mantê-
las sempre atualizadas, comprometendo-se a informar de imediato qualquer 
alteração que venha a ocorrer. 
 
DO CADASTRAMENTO E DO USO DE SENHA: Ao criar sua conta, para uso 
do APLICATIVO, contemplando todos os seus recursos e funcionalidades, 
VOCÊ deverá cadastrar uma senha, que atenda aos requisitos mínimos de 
segurança que forem definidos na ocasião. 
 
*A senha é de uso pessoal e intransferível, não podendo VOCÊ cedê-la ou dar 
conhecimento a terceiros. VOCÊ fica ciente de que a senha cadastrada 
possibilitará a manutenção e a movimentação da Conta Corrente Digital, 
inclusive a contratação de produtos e serviços. Caso VOCÊ dê conhecimento a 
terceiros, e sejam realizadas contratações indesejadas por tal razão, arcará com 
todas as responsabilidades pelas perdas e danos daí advindos. 
 
DO USO DE IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA: Sendo possível o uso de 
identificação biométrica, conforme for o tipo de DISPOSITIVO onde estiver 
instalado o APLICATIVO, poderá seu uso se dar em determinadas 
funcionalidades, em substituição a senha cadastrada, produzindo os mesmos 
efeitos esperados. 
 
*Sendo possível o uso de identificação biométrica, VOCÊ não deverá, em 
nenhuma hipótese, utilizar características físicas  de outras  pessoas  para 
realizar  o cadastro biométrico em  seu DISPOSITIVO, como se suas fossem. 
Caso desrespeite essa regra, VOCÊ assume todo e qualquer risco e/ou prejuízo 
decorrentes do uso indesejado do APLICATIVO. 
 
DO ACESSO AO APLICATIVO MEDIANTE A INFORMAÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM CONJUNTO COM O USO DE SENHA 
E/OU IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA: Criada a conta, VOCÊ poderá acessar o 
APLICATIVO mediante a informação de dados pessoais de identificação em 
conjunto com o uso de senha e/ou identificação biométrica. 
 
*Feito o acesso, VOCÊ poderá utilizar determinadas funcionalidades ali 
presentes, através do uso de senha e/ou identificação biométrica, em conjunto 
ou separadamente, conforme requerido. 
 
DAS LIMITAÇÕES AO DIREITO DE USO DO APLICATIVO: Havendo 
autorização ou prosseguimento com o download e instalação do APLICATIVO, 



	

	

o que configura o aceite com todas as condições aqui previstas, VOCÊ fica 
outorgado no direito de usar o APLICATIVO para todas as finalidades a que o 
mesmo se propõe, podendo utilizá-lo para contratar os produtos e serviços que 
ali estiverem disponíveis com o BANCO AGIPLAN S.A. e/ou com as 
EMPRESAS, sugerir melhorias, customizações e/ou solicitar correções em razão 
de erros, defeitos e demais anomalias detectadas no APLICATIVO. Contudo, 
desde já, fica vedado a VOCÊ: (i) ceder, licenciar, sublicenciar, vender, dar em 
locação ou em garantia, doar, alienar ou de qualquer forma transferir, total ou 
parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória 
ou permanente, o APLICATIVO, bem como seus manuais ou quaisquer 
informações a ele relativas; (ii) realizar ações de engenharia reversa, 
descompilar ou, de outro modo, tentar extrair o código fonte do APLICATIVO; (iii) 
promover ensaios de desempenho ou usá-los como parâmetro, apoio, 
comparação, indicação, roteiro ou demonstrativo para o desenvolvimento de 
outros APLICATIVOS similares, seja através de esforço próprio ou por meio de 
contratação de terceiros; (iv) modificar as características do APLICATIVO, 
ampliá-lo ou alterá-lo de qualquer forma; (v) usar o APLICATIVO para uso 
diferente daquele para qual seu uso foi autorizado; (vi) alugar, emprestar, dar em 
comodato ou arrendar o APLICATIVO, a quem quer que seja e/ou a qualquer 
título. 
 
DA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO: O BANCO AGIPLAN 
S.A. será responsável por realizar os procedimentos de manutenção, em caráter 
preventivo e corretivo, e as atualizações do APLICATIVO durante o período de 
duração deste TERMO, seja por conta de verificações técnicas que julgar como 
sendo necessárias, ou por solicitação das EMPRESAS, em razão dos produtos 
e serviços ali disponibilizados. Na eventualidade dos procedimentos de 
manutenção e de atualização implicarem em mudanças significativas do 
APLICATIVO, as mudanças na respectiva documentação de instruções de uso 
serão realizadas, e serão oportunamente fornecidas a VOCÊ, gratuitamente, na 
forma de folhas de substituição ou cópia atualizada de arquivos eletrônicos. 
 
*Visto a especificidade de uso do APLICATIVO, e que será disponibilizado para 
uma universalidade indefinida de pessoas, em plataformas e lojas virtuais (P. ex. 
Apple Store, Google Play Store, Windows Store etc.), não serão aceitos pedidos 
expressos de manutenções, atualizações, e/ou customizações por interesses 
estritamente particulares e pontuais feitos por VOCÊ, dos quais outros usuários 
não tenham ganhos significativos. Todavia, ainda que se possa verificar 
potenciais ganhos e melhorias a outros usuários, ficará a exclusivo critério e 
conveniência do BANCO AGIPLAN S.A. realizar o que vier a ser solicitado, 
conforme sua conveniência e interesse. 
 
DA   POSSIBILIDADE   DE   ERROS, INTERRUPÇÕES, FALHAS E   
ANAMOLIAS      NO APLICATIVO: O APLICATIVO, assim como qualquer outro 
software, não é isento de erros, de possíveis interrupções, falhas, anomalias, 
ataques de terceiros, ou que o mesmo seja compatível com qualquer hardware 
ou sistema específico. Pela extensão máxima permitida pela lei aplicável, o 
BANCO AGIPLAN S.A. se exime de todas as garantias, sejam explícitas ou 
implícitas, incluindo, sem limitação, garantias implícitas de adequação comercial, 
adequação para um propósito específico e não-violação em relação ao 



	

	

APLICATIVO e aos materiais escritos que o acompanham. 
 
DA INDISPONIBILIDADE DE USO DO APLICATIVO POR PROCEDIMENTOS 
DE MANUTENÇÃO, MANIFESTAÇÕES DA NATUREZA, ATAQUE DE 
TERCEIROS E OUTROS FATOS INCIDENTES: O APLICATIVO pode estar, ou 
vir a estar, indisponível para uso por diversos fatores, incluindo, mas não se 
limitando, manutenções periódicas em caráter protetivo ou corretivo, 
programadas ou não, manifestações da natureza (anomalias), falhas técnicas, 
falhas de infraestrutura de telecomunicações ou atraso ou interrupção 
ocasionada por vírus, trojan, worm, spyware, ransomware, malwares de 
qualquer tipo ou espécie, aumento ou flutuação de demanda, ações de terceiros 
ou qualquer outra causa que esteja fora do controle normal de uma pessoa 
comum. 
 
*No caso de indisponibilidade em razão das situações acima referidas, o BANCO 
AGIPLAN S.A. empregará os melhores esforços para, no menor espaço de 
tempo possível, conforme seu alcance e dentro de suas possibilidades, 
regularizar o uso do APLICATIVO para patamares consideráveis dentro da 
normalidade. 
 
DA   INDISPONIBILIDADE   DE   USO   DO   APLICATIVO   POR   DECISÕES     
JUDICIAIS, GOVERNAMENTAIS, E ATOS LEGISLATIVOS: Em decorrência 
de determinações provenientes de atos legislativos, ou mesmo em razão de 
decisões do Poder Judiciário (decisões interlocutórias, sentenças, medidas 
cautelares, liminares, antecipações de tutela etc.), ou mesmo por determinações 
administrativas advindas do Poder Público, recursos e/ou funcionalidades 
presentes no APLICATIVO poderão vir a se tornar indisponíveis, assim como a 
contratação de produtos e serviços, sem prévio aviso, de forma temporária ou 
permanente. 
 
*A indisponibilidade temporária ou permanente de algum recurso e/ou 
funcionalidade do APLICATIVO não afetará as contratações já realizadas por 
VOCÊ com o BANCO AGIPLAN S.A. ou com qualquer das EMPRESAS. Dessa 
forma, caberá a VOCÊ verificar com as instituições as condições necessárias 
para que seja dada continuidade na (s) contratação (ões) que tiver (em) sido 
celebrada (s), por outras vias alternativas. 
 
DA INEXISTÊNCIA DE GARANTIA QUANTO A DISPONIBILIDADE, 
ACESSIBILIDADE E/OU DESEMPENHO DO APLICATIVO: O direito de uso do 
APLICATIVO aqui concedido não implica em qualquer garantia explícita ou 
implícita a respeito de disponibilidade, acessibilidade ou desempenho do 
APLICATIVO. Portanto, o BANCO AGIPLAN S.A. não se responsabiliza pelo não 
cumprimento de qualquer obrigação ou dever junto as EMPRESAS ou junto a 
terceiros de qualquer ordem. 
 
DA RESPONSABILIDADE PELO (S) DISPOSITIVO (S) E PELO ACESSO A 
INTERNET: VOCÊ fica ciente de que seu (s) DISPOSITIVO (s) pode (em) não 
ser compatível (eis) ou não ter (em) as especificações técnicas necessárias para 
que o APLICATIVO seja executado. Logo, cabe a VOCÊ, antes de realizar o 
download e instalar o APLICATIVO, se certificar de que seu DISPOSITIVO é 



	

	

compatível com o APLICATIVO e que pode executá-lo da forma esperada, seja 
no que diz respeito ao hardware, sistema operacional, antivírus, firewall, 
infraestrutura e demais componentes. Igualmente, VOCÊ é o único responsável 
por providenciar o acesso à Internet junto as operadoras de telefonia que 
fornecem tal tipo de serviço, ficando ciente de que o acesso à Internet é 
primordial para o uso do APLICATIVO. Sem acesso à Internet, VOCÊ não poderá 
se valer dos recursos e demais funcionalidades ali presentes, 
independentemente do DISPOSITIVO que tenha. 
 
DA RESPONSABILIDADE  PELA   ESCOLHA   DO    APLICATIVO: O    
APLICATIVO é disponibilizado para uso “da forma como se encontra”, sem 
nenhuma outra garantia. Portanto, VOCÊ assume todos os riscos e 
responsabilidades pela escolha e utilização do APLICATIVO para alcançar os 
resultados desejados, bem como pelos procedimentos de instalação, utilização 
e resultados obtidos por meio do APLICATIVO. 
 
*O BANCO AGIPLAN S.A. não assume a responsabilidade pela reparação de 
qualquer dano causado pelo uso do APLICATIVO e pela interação dele com o 
hardware ou sistema operacional do DISPOSITIVO onde instalado. Sendo 
assim, pela máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem o BANCO 
AGIPLAN S.A. e nem seus fornecedores e/ou parceiros serão responsabilizados 
por qualquer dano, incluindo, mas sem limitação, danos diretos ou indiretos, 
reflexos, morais, materiais, lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de 
informações comerciais, perda de bens intangíveis, interrupção de trabalho, 
ruptura, dano ou falha no hardware ou no APLICATIVO, custos de reparo, perda 
de tempo de trabalho ou outras perdas pecuniárias, decorrentes do download, 
da instalação, do uso ou da imperícia no manejo do APLICATIVO, ou 
incompatibilidade com qualquer hardware, sistema operacional ou tipo de 
utilização.  
 
DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Na eventualidade do BANCO 
AGIPLAN S.A. vir a ser compelido ao pagamento de qualquer importância a 
VOCÊ, a título de perdas e danos, lucros cessantes, ou a qualquer outro título, 
em nenhuma circunstância a responsabilidade total, seja por ato ilícito contratual 
ou extracontratual, excederá o valor gasto para o desenvolvimento do 
APLICATIVO. 
 
DAS SUGESTÕES DE MELHORIAS E CUSTOMIZAÇÕES: As sugestões de 
melhoria e customizações por VOCÊ realizadas, a qualquer tempo, por qualquer 
via, poderão ser utilizadas no APLICATIVO pelo BANCO AGIPLAN S.A. sem que 
isto gere a VOCÊ qualquer compromisso de direitos de propriedade intelectual, 
principalmente no âmbito dos direitos autorais. Dessa forma, fica o BANCO 
AGIPLAN S.A. livre e autorizado a incorporar no APLICATIVO, se assim julgar 
necessário e for de seu interesse, as melhorias e customizações sugeridas, 
criando novas funcionalidades e recursos, sem necessidade de qualquer 
compensação a VOCÊ por tal razão. 
 
*Por cautela, em atenção ao disposto acima, VOCÊ cede expressamente ao 
BANCO AGIPLAN S.A., na forma de transmissão total, de forma gratuita, 
irrevogável, irretratável e definitiva, em caráter perpétuo, sem qualquer 



	

	

delimitação territorial, todos os direitos de propriedade intelectual e de 
exploração econômica que decorram das sugestões de melhoria e 
customizações que impliquem em invenções, descobertas, aperfeiçoamentos, 
inovações, processos, produtos, ideias e/ou objetos criados ou desenvolvidos, 
relativos ao APLICATIVO, durante e após a execução deste TERMO. 
 
DA COLETA E DO CARREGAMENTO DE INFORMAÇÕES DO APLICATIVO: 
Conforme o uso, o BANCO AGIPLAN S.A. poderá carregar automaticamente 
informações sobre desempenho do APLICATIVO para avaliar tendências de 
mercado e a correta aplicação da modalidade cujo uso é autorizado, o que VOCÊ 
fica ciente desde já, concordando plenamente. 
 
*O BANCO AGIPLAN S.A. poderá utilizar essas informações, sem qualquer tipo 
de restrição, para que sejam avaliadas tendências de mercado e a correta 
aplicação da modalidade do APLICATIVO, cujo uso é concedido a VOCÊ, assim 
como para que sejam preparadas atualizações e novas versões que melhorem 
a experiência. 
 
DA COLETA DE DADOS TÉCNICOS DO DISPOSITIVO E DO 
COMPARTILHAMENTO: Ao utilizar o APLICATIVO, VOCÊ concorda que 
poderão ser coletados dados técnicos do seu DISPOSITIVO onde foi feito o 
download e instalação do APLICATIVO, tais como especificações, 
configurações, números de identificação, números de telefone que estejam 
vinculados (celulares, smartphones, tablets), versões de sistema operacional, 
tipo de conexão à internet (3G, 4G etc.) e afins. 
 
DA COLETA DE DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO E DO 
COMPARTILHAMENTO: O BANCO AGIPLAN S.A. poderá coletar informações 
e dados sobre sua localização com base nos sistemas que estiverem disponíveis 
no DISPOSITIVO utilizado por VOCÊ (P. ex. GPS, rede de dados móveis, rede 
de internet fixa etc.). As informações e dados de localização coletados poderão 
ser utilizadas, dentre outros fins para: (i) fins estatísticos; (ii) verificação de 
lugares frequentados para que seja traçado seu perfil; (iii) adoção de medidas 
de segurança; (iv) bem como para outros fins os quais o BANCO AGIPLAN S.A. 
considere úteis, sempre resguardados o seu direito à privacidade, 
confidencialidade e o sigilo de seus dados e informações. 
 
DA CONFIDENCIALIDADE E DO SIGILO DE DADOS E INFORMAÇÕES: 
Todos os dados   e informações fornecidos por VOCÊ através do APLICATIVO, 
com ou sem a classificação por escrito de “CONFIDENCIAL”, serão 
considerados como tal, e somente serão compartilhados com as EMPRESAS, 
na forma definida neste TERMO. Por sua vez, as informações que VOCÊ tiver 
acesso não lhe conferem nenhum direito ou licença adicional, 
independentemente da forma como tenham sido reveladas ou obtidas, devendo 
VOCÊ mantê-las sob o mais absoluto sigilo, não as compartilhando com outras 
pessoas, físicas ou jurídicas, sob pena de ser responsabilizado civil e 
criminalmente por suas ações ou omissões, e pelas perdas e danos a que der 
causa, direta ou indiretamente. 
 
*As contratações de produtos e serviços que forem feitas por VOCÊ com as 



	

	

EMPRESAS poderão ter um tratamento diferente quanto a confidencialidade e 
sigilo de dados e informações. Desse modo, VOCÊ deverá verificar junto a estas 
instituições a forma como são resguardadas suas informações e o uso que 
podem vir a ter, bem como o conhecimento que pode ser dado a terceiros, dentre 
os quais poderão se encontrar, por exemplo, órgãos de proteção ao crédito 
(SPC, SERASA etc.), entidades autárquicas (Banco Central do Brasil, 
Superintendência de Seguros Privados etc.), dentre outros. 
 
DA NÃO SUBMISSÃO AOS DEVERES CONFIDENCIALIDADE E DE SIGILO 
DE INFORMAÇÕES:  O  BANCO AGIPLAN S.A. não estará submetido aos 
deveres de confidencialidade e sigilo quando: (i) informação relativa a VOCÊ que 
possa ser comprovada através de prova competente que estava em poder do 
BANCO AGIPLAN S.A. antes de haver sido revelada e/ou que não tenha ligação 
com o escopo deste instrumento ou do vínculo obrigacional a ser mantido; (ii) 
qualquer informação relativa a VOCÊ que se transforme de domínio público por 
publicação ou de qualquer outro modo; (iii) informação que VOCÊ autorize a 
divulgação, seja em cláusulas específicas deste TERMO ou através de outro 
instrumento; (iv) informação cuja revelação for determinada por autoridades 
judiciais e/ou governamentais. 
 
DO COMPARTILHAMENTO  DE  INFORMAÇÕES  SEM  VIOLAÇÃO  OU  
AFRONTA AOS DEVERES DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO: VOCÊ, 
neste ato, fica ciente e autoriza, sem qualquer restrição ou objeção, de forma 
inequívoca e irretratável, que o BANCO AGIPLAN S.A. forneça e compartilhe 
toda e qualquer informação, dado, documento, imagem, áudio, a que tiver 
acesso através do APLICATIVO, com as EMPRESAS, sem que isto seja 
considerado como violação ou afronta aos deveres de confidencialidade e de 
sigilo antes estabelecidos, ou a quaisquer dos termos do documento intitulado 
Política de Privacidade que acompanha o APLICATIVO. 
 
DO PRAZO DE DURAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO: O direito 
de uso do APLICATIVO é concedido a VOCÊ por prazo indeterminado, a partir 
da data de autorização ou prosseguimento com o download e instalação. 
 
DO ENCERRAMENTO E DA EXTINÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE 
USO: O direito de uso do APLICATIVO poderá ser encerrado e estas condições 
aqui estabelecidas extintas a qualquer tempo, sem justo motivo, bastando para 
tanto que VOCÊ: (i) desinstale o APLICATIVO do DISPOSITIVO no qual foi 
realizada a instalação e/ou feito o download; (ii) realize o descadastramento em 
aba específica presente no APLICATIVO. Igual direito de dar por encerrado o 
uso do APLICATIVO e de considerar extinta estas condições, a qualquer tempo, 
sem justo motivo, caberá ao BANCO AGIPLAN S.A., bastando para tanto que 
este envie notificação prévia a VOCÊ, por qualquer meio disponível, incluindo 
mensagens eletrônicas, dando conta do término da relação. 
 
*Ainda, a ocorrência comprovada de motivos de caso fortuito ou de força maior 
que impossibilitem o reestabelecimento das obrigações e deveres a serem 
satisfeitos, poderá dar fim ao uso do APLICATIVO e implicar na extinção destes 
TERMOS. 
 



	

	

DA CONTINUIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS: 
A extinção do presente TERMO não afetará as contratações de produtos e 
serviços porventura realizadas por VOCÊ com o BANCO AGIPLAN S.A. ou com 
as EMPRESAS através do APLICATIVO, as quais se configuram como sendo 
contratações independentes, para todos os fins e efeitos de direito. Extinto o 
presente instrumento, caberá a VOCÊ verificar junto ao BANCO AGIPLAN S.A. 
e as EMPRESAS meios alternativos para a continuidade das contratações que 
estejam em vigor. 
 
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: O presente TERMO não constitui outorga, 
cessão, licenciamento ou autorização a VOCÊ de qualquer direito de 
propriedade intelectual de titularidade do BANCO AGIPLAN S.A. relativo ao 
APLICATIVO, sendo concedido a VOCÊ apenas o direito de uso do 
APLICATIVO, “da forma como está”, com as funcionalidades e recursos nele 
disponíveis. Ainda, o presente TERMO não constitui outorga, cessão, 
licenciamento ou autorização de uso a VOCÊ de qualquer direito de propriedade 
intelectual do BANCO AGIPLAN S.A. relativo, mas sem se limitar: as suas 
marcas, registradas ou não, nomes de domínio, slogans, trade dress, layouts, 
expressões publicitárias e demais sinais distintivos, imagens, fotografias, 
animações, vídeos, áudios, músicas, textos, componentes e arquivos 
incorporados ao APLICATIVO, quaisquer obras passíveis de proteção por 
direitos autorais, patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, 
programas de computador, topografias de circuitos integrados, criações 
industriais, informações confidenciais e quaisquer outros segredos industriais e 
de negócio, estejam protegidos ou não, bem como quaisquer outros direitos de 
propriedade intelectual de titularidade do BANCO AGIPLAN S.A. De igual modo, 
fica certo e esclarecido que o presente TERMO não confere a VOCÊ nenhum 
direito de propriedade intelectual relativo a qualquer produto ou serviço do 
BANCO AGIPLAN S.A. ou das EMPRESAS cuja contratação no APLICATIVO 
esteja disponível. 
 
DA VEDAÇÃO À CESSÃO, TRANSFERÊCIA E TRANSMISSÃO: Fica vedado 
a VOCÊ ceder ou transferir, total ou parcialmente, a terceiros, os direitos de uso 
do APLICATIVO, a qualquer título. 
 
DA INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO, RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO:  Em 
hipótese  alguma a omissão ou tolerância do BANCO AGIPLAN S.A. em exigir o 
estrito cumprimento das obrigações e deveres para uso do APLICATIVO 
constituirá novação, transação ou renúncia, de modo que VOCÊ deverá, a 
qualquer tempo, ou quando exigido, cumprir as obrigações e deveres para uso 
do APLICATIVO. 
 
DAS MODIFICAÇÕES DAS CONDIÇÕES DO TERMO: Este TERMO poderá 
ser modificado pelo BANCO AGIPLAN S.A. a qualquer tempo, seja na ocasião 
de instalação ou lançamento de uma nova versão ou release do APLICATIVO. 
 
*O BANCO AGIPLAN S.A. notificará VOCÊ através do APLICATIVO, por meio 
de notificação eletrônica, ou através de outro meio que possibilite o atingimento 
de tal fim, previamente, noticiando a existência da modificação, colocando-a ao 
seu dispor, cabendo a VOCÊ examiná-la e se inteirar das novas condições que 



	

	

eventualmente sejam dispostas. O TERMO alterado entra em vigor 
imediatamente após o download e instalação da versão ou release que gerou a 
alteração, ou mesmo após a notificação a VOCÊ acerca da mudança, caso haja 
continuidade de uso do APLICATIVO, sem contrariedade. 
 
*Caso VOCÊ não concorde com as alterações das condições do TERMO, fica 
facultado a desinstalação do APLICATIVO. Se VOCÊ der continuidade ao uso 
deste, após atualizado, o uso do APLICATIVO continuará sob as regras do 
TERMO alterado. 
 
DO USO E DA COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA: É expressamente 
vedado que VOCÊ, ou qualquer outra pessoa, física ou jurídica, utilize o 
APLICATIVO, sem o respectivo direito de uso, assim como, é vedada a 
modificação, cessão, distribuição, reprodução, publicação e licenciamento, 
gratuito, oneroso ou a qualquer outro título, a quem quer que seja, 
desrespeitando a legislação de proteção aos direitos de propriedade intelectual. 
VOCÊ fica ciente de que caso use ou obtenha o APLICATIVO de forma ilícita 
não terá direito a suporte nem a qualquer outro benefício estendido ao 
APLICATIVO, bem como estará sujeito também às medidas judiciais, cíveis e 
penais, aplicáveis à espécie. 
 
DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO E DOS CRIMES DE LAVAGEM  DE 
DINHEIRO: Fica estabelecido que para o uso do APLICATIVO VOCÊ não 
poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar 
ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
vantagens financeiras ou não financeiras, bem como benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer 
país, seja de forma direta ou indireta, ou de outra forma aqui não relacionada. 
 
DA DECLARAÇÃO DE VONTADE E DA ANUÊNCIA: Ao autorizar ou 
prosseguir com o download e instalação do APLICATIVO, realizando seu uso na 
forma proposta, VOCÊ declara que leu e entendeu o conteúdo de todas as 
cláusulas, termos e condições previstas acima neste TERMO, obrigando-se a 
cumpri-las, observá-las e satisfazê-las em suas íntegras. 
 


