TERMO DE USO DO SITE CREDSHOPPING
Jean Cordeiro Corrêa Ltda., CNPJ 01765090/0001-74, devidamente
registrada nos órgãos competentes, proprietária do site Credshopping.com.
br e anexos, informa OS TERMOS E MODALIDADES PARA O SEU USO. Na
evolução deste termo, Site, Credshopping e Website refere-se a
Credshopping.com.br, e “Visitantes e Usuários” pessoas físicas ou jurídicas
que acessam e usam este Site.
O acesso e uso estão sujeitos a este Termo e a Política de Privacidade, o
VISITANTE deve lê-los na íntegra. Acessando e usando o SITE, o
Visitante/Usuário, aceita todas as condições deste Termo de Uso e sua Política
de Privacidade.
A não concordância recomenda interromper IMEDIATAMENTE a VISITA e
USO.
Alerta ainda, sobre o direito de alterar este documento a qualquer momento,
sem aviso e com vigência imediata à postagem. Recomenda-se, pois que ao
retornar ao Site, atente por uma nova leitura. O Site manterá as versões
anteriores disponíveis.
Este Termo de Uso define os direitos e obrigações do SITE, VISITANTE e
USUÁRIO, bem como dos serviços oferecidos.
O Site disponibiliza intermediação, simulações, cotações de serviços e
produtos das Instituições financeiras parceiras tendo como objetivo gerar
comodidade no processo de avaliações e contratações destes serviços e
produtos. Basta preencher o cadastro ou proposta e o usuário poderá receber
respostas/propostas de várias instituições financeiras, permitindo lhe avaliar e
optar pela mais conveniente. Entretanto, o SITE não garante ao usuário
nenhum sucesso de aprovação ou contratação de crédito.
Optando por preencher e anexar documentos solicitados pelo Site e
Instituições Financeiras, é imperativo veracidade e exatidão, lembrando que
informações fraudulentas estão sujeitas, civil e criminalmente, aos rigores da
lei.
O Usuário, optante por quaisquer das modalidades e produtos ofertados,
autoriza desde já a utilização de seus dados e documentos, para avaliações do
seu perfil de crédito, consultas aos órgãos protetores do crédito, classificação,
enfim praticar todos os atos necessários exigidos pelos nossos parceiros
comerciais, ai incluindo comprovação das informações, compartilhamento etc.,
e se necessário, contato telefônico com o usuário ou terceiros por ele
indicados.

O Site não se responsabiliza por danos oriundos de fraudes, informações
fraudulentas, falsidade ideológica entre outras.
O Site reserva-se o direito de colher e armazenar, informações de IP, Site de
Origem, data e hora da visita, provedor e o tipo de navegador utilizado
(Chrome, Internet Explorer, FireFox, etc.) e outros mecanismos comprobatórios
da VISITA  ao website.
Não é atividade do Site, vender, ceder, transmitir, transferir dados dos Usuários
a não parceiros. Administra e guarda as informações de forma segura e
sigilosa, somente as repassando por determinação judicial.
A Credshopping com rigoroso critério avalia documentos e as informações
prestadas, formando assim o perfil do usuário e respectiva capacidade de
pagamento..
O SITE possibilita, julgando conveniente, associar o perfil pagador do usuário
segundo classificação do seu score de crédito, visando estimular as instituições
a conceder-lhe o crédito. A frequência no critério de avaliação poderá alterar o
score e o Perfil de Crédito Credshopping do USUÁRIO. O SITE não é obrigado
a divulgar o critério de avaliação.
A classificação do perfil do usuário, utilizando a faixa de classificação de seu
score de crédito, condições estimadas pelo SITE, embora ajude, não garante
êxito na aprovação do crédito pelas Instituições Financeiras parceiras, que
possuem avaliações de risco distintas.
Ratifica, o Site é propriedade de Jean Cordeiro Corrêa Ltda. devidamente
protegido pelas leis nacionais e internacionais de propriedade. Sua reprodução
total ou parcial e ou uso sem autorização da Credshopping são expressamente
proibidos e sujeitos a penalidades previstas em lei.
É permitida e estimula-se a colocação de link de acesso para o SITE,
entretanto, reserva-se o direito de restringir ou cancelar o acesso a qualquer
momento.
É proibido acessar o SITE através de software automatizado, processo e
programas robotizados, entre outros.
A Credshopping não se responsabiliza pelos serviços prestados por terceiros,
incluindo as Instituições Financeiras parceiras, após o USUÁRIO ser
direcionado às mesmas através dos links contidos no SITE.
Importante: ao ser direcionado a um determinado Site leia os Termos de Uso e
Políticas de Privacidade. O USUÁRIO é responsável pelo entendimento dos
termos e condições de contratação dos produtos e serviços que serão
contratados a partir das simulações realizadas neste Website. A Credshopping
não poderá ser responsabilizada por qualquer perda ou dano que o USUÁRIO
possa incorrer com estas contratações.

Este Termo de Uso foi definido de acordo com o Código Civil Brasileiro. Elege
o foro da Comarca de Guanhães MG para dirimir e julgar quaisquer questões
relativa a este Termo, não sanadas pelos envolvidos.
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