TERMO DE USO
FIPAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
A prévia compreensão e aceitação do presente Termo de Uso, são
indispensáveis para a utilização do site e de todos os seus serviços. Por este
Termo de Uso, o usuário fica ciente e concorda que ao utilizar os serviços deste
site, automaticamente aderirá e concordará em submeter-se integralmente às
condições do presente Termo, e qualquer de suas futuras alterações.
Este SITE atua como agente intermediário entre a Fipal Administradora de
Consórcio Ltda, autorizada pelo Banco Central para operar e comercializar
cotas de consórcios, e seu (s) USUÁRIO(S) interessado (s) em obter mais
informações e adquirir um plano de consórcio, mediante a simulação ou
contratação de um plano através da Internet.
Serão considerados usuários do site, todos aqueles que visitarem, navegarem
pelas páginas, simularem e/ou aderirem a um dos planos de consórcio.
Declara o usuário, neste ato, na qualidade de pessoa física, ser absolutamente
capaz diante das leis civis brasileiras. Ser maior de dezoito anos, ou menor
emancipado, não interditado, gozando de plenas faculdades mentais e plena
capacidade de contratar, sem vontade de causar dano, prejuízo, prestar falsa
informação, fraude ou estelionato.
Os dados pessoais coletados em nossos simuladores e formulários, são
necessários para gerar a simulação de planos, e possibilitar a posterior
contratação dos mesmos e seguem políticas de privacidade de dados.
Todas as infor mações são coletadas mediante conhecimento e
consentimento dos usuários, e são utilizadas para atender o propósito para o
qual foram fornecidas, e em momento algum serão comercializadas ou
repassadas voluntariamente a terceiros.
O usuário assume a responsabilidade de preenchê-las de forma exata, precisa
e verdadeira, assumindo o compromisso da atualização dos dados cadastrais
sempre que houver alguma alteração.
O preenchimento de qualquer um dos formulários constantes do site, implicará
na concordância com o Termo de Uso e na inclusão das informações na base
de dados, podendo a qualquer momento o usuário realizar sua subscrição da
base a partir do link disponibilizado em posterior e-mail enviado com
informações ou promoções disponíveis.
Existe um empenho expressivo por parte do site, para prover segurança e sigilo
das informações que capta. Contudo, para que as medidas adotadas
tenham eficácia, faz-se necessário que cada usuário também tenha atitude
responsável, sendo cuidadoso com os dados de sua identificação individual
sempre que acessar a internet.
Os dados deverão ser fornecidos somente em operações em que exista a
proteção de dados, nunca divulgando sua identificação de usuário e sempre

desconectando a conta tão logo deixe de acessá-lo, principalmente se dividir
o computador com outra pessoa ou se o mesmo for de uso público.
Todas as medidas possíveis serão tomadas para garantir a confidencialidade
das informações, porém, tanto o site, quanto a Fipal Administradora de
Consórcios, não responderão por prejuízo que possa ser derivado da violação
dessas medidas por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou
internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as informações
de usuários.
Atente-se ao ícone representando por um Cadeado Fechado, pois ele é a sua
segurança de que as transações efetuadas são realizadas em ambiente
seguro e certificado por empresa especializada em segurança de dados para
a internet.
O usuário não poderá modificar, copiar, distribuir, transmitir, exibir, reproduzir,
publicar, disponibilizar, licenciar ou criar obras derivadas a partir das
informações coletadas no site, bem como transferir ou vender tais
informações, conteúdos, produtos ou serviços, sob pena de violação do
presente termo e infração legal.
Eventuais falhas no funcionamento do site serão corrigidas durante o período
que for necessário para a sua manutenção. O site não se responsabiliza por
danos decorrentes da não disponibilidade ou falha de funcionamento.
Nos reservamos o direito de modificar a qualquer momento, de forma
unilateral, sem prévia ou posterior notificação o presente Termo e Condições
de Uso.
Qualquer aviso ou comunicação, que uma das partes tenha de fazer a outra
parte, em relação a qualquer direito ou obrigação contidas no presente
instrumento, deverão adotar a forma escrita e serão tidas como eficazmente
entregues no endereço eletrônico informado para tal.
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