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TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
SITE BANCO FIDIS 

Estes Termos de Uso e Política de Privacidade (“Termos”) têm 
como objetivo regular o acesso e a utilização do Site do Banco Fidis 
(”Site”) desenvolvido e disponibilizado pelo Banco Fidis S.A., 
inscrito no CNPJ nº 62.237.425/0001-76, com sede na Avenida 
Contorno, nº 3445, Galpão 84, Bairro Paulo Camilo, Betim/MG, CEP 
32.669-900 (“Banco Fidis”), com a finalidade de proporcionar a 
você (“Usuário”), informações do Banco Fidis e, quando cliente,o 
acompanhamento e solicitação de serviços para as suas operações 
de crédito junto ao Banco Fidis.  
 
Estes Termos estão disponíveis para visualização, a qualquer 
momento, por meio do Site. Qualquer dúvida, reclamação, 
sugestão ou comentário que o Usuário possua com relação a estes 
Termos ou ao Site poderá ser direcionado ao SAC através do 
número 0800 7270660. 

 Definições 

Para os fins destes Termos de Uso e Política de Privacidade, 
consideram-se: 

Sites: sites do Banco Fidis S.A. por meio dos quais o Usuário acessa os 
serviços e conteúdos disponibilizados pelo Banco Fidis S.A., via internet.  
 
Usuário: todos os clientes (pessoas físicas e jurídicas que possuem 
contratos com o Banco Fidis S.A.) que utilizarão os Sites. 
 
Links: também denominados hyperlinks, hipervínculos ou enlaces, são 
conexões lógicas e dinâmicas, geralmente sublinhadas em azul, que 
levam o Usuário a uma página ou websites na internet, podendo 
pertencer ao Banco Fidis ou terceiros.   
 
Cookies: pequenos arquivos que monitoram rastros dentro dos Sites, 
como visitas a páginas específicas, por exemplo. Eles não armazenam 
informações pessoais sem que o Usuário tenha fornecido seu 
consentimento livre, expresso e informado para tanto, bem como não 
coletam informações registradas em seu computador. 
 
Conteúdo: informações e documentos disponibilizados por meio dos 
Sites do Banco Fidis. 
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 Aceite aos Termos 

Ao acessar o site e/ou quaisquer de suas páginas o Usuário 
declara estar de acordo com todas as disposições destes 
Termos de Uso e Política de Privacidade, fornecendo o seu 
consentimento livre, expresso e informado para tudo quanto 
aqui exposto, sem reservas.O Usuário compreende que os 
Termos poderão ser alterados a qualquer tempo, exceto em caso 
de vedação legal neste sentido, sendo de sua única e exclusiva 
responsabilidade a leitura atenta e periódica destes Termos, 
sempre antes de utilizar o Site. Caso o Usuário não aceite ou não 
concorde com quaisquer das disposições dos Termos abaixo deverá 
se abster de utilizar o Site do Banco Fidis e/ou quaisquer de suas 
páginas. 
 

Declarações do Usuário 
 
Quando do aceite aos presentes Termos, o Usuário declara, para os 
devidos fins:  
 

a) Ser considerado civilmente capaz à luz da legislação brasileira; 
 
b) Estar ciente de que o uso do Site deve ser orientado pela 

legislação brasileira, bem como pela moral e pelos bons 
costumes, sem prejuízo do disposto nestes Termos; 

 
c) Reconhecer que este Site não deve ser utilizado para 

quaisquer fins ilícitos, bem como que não deverá ser nele 

inserido qualquer Conteúdo cuja licitude possa ser 

questionada e/ou que seja capaz de violar direitos de 

terceiros; 

 

d) Estar ciente de que não poderá ser inserido qualquer 

Conteúdo ou material capaz de incorporar elementos 

nocivos ao Site, por quaisquer meios e formas, capazes de 

impedir o normal funcionamento do Site, bem como de 

prejudicar os sistemas informáticos do Site ou de terceiros, 

de danificar documentos e/ou arquivos eletrônicos nestes 

armazenados. 
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Condições de Acesso e Utilização do Site 

 
4.1. Acesso  
 
O Site está disponível no sítio eletrônico do Banco Fidis, na URL 
http://www.bancofidis.com.br/. O Usuário declara reconhecer que 
não será ofertada qualquer garantia, implícita ou explícita, de 
qualquer natureza, seja em relação ao seu funcionamento, seja em 
relação à disponibilidade das informações.  
 
O acesso  às áreas restritas de Clientes e Concessionária e às suas 
ferramentas será realizado por meio das credenciais informadas 
Cliente/Concessionária após assinatura do contrato. O cadastro 
perante o sítio eletrônico do Banco Fidis demanda o fornecimento 
de dados pessoais, tais como, mas não limitado a, nome completo, 
endereço, e-mail, CPF/CNPJ.  
 
O Usuário declara-se ciente de que é sua obrigação fornecer todos 
os dados solicitados no momento do cadastro, com precisão e 
veracidade, sendo vedada a inserção de dados falsos, de terceiros 
ou desatualizados, pelos quais o Banco Fidis não poderá, em 
nenhuma hipótese, ser responsabilizado. 
 
4.2. Utilização de senha segura 
 
O Usuário declara-se ciente de que é o único e exclusivo 
responsável pela escolha de senha segura para acesso ao Site, 
entendendo-se como tal aquela que contenha no mínimo oito 
caracteres, incluindo uma letra maiúscula e uma minúscula, 
números e símbolos (@,#, * etc.), de forma que esta deverá ser 
alterada após o primeiro acesso. Após 60 (sessenta) dias de uso a 
senha será expirada, sendo que a nova senha deverá ser diversa 
das 3 (três) últimas utilizadas pelo usuário; após 3 (três) 
tentativas erradas de acesso esta será bloqueada, também 
ocorrerá o bloqueio do usuário quando este permanecer inativo 
pelo prazo de 90 (noventa) dias. O Usuário está ciente também 
que deve mantê-la em segredo e se abster de fornecê-la a 
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terceiros que eventualmente a solicitem, para quaisquer fins, além 
de utilizar as tecnologias adequadas para proteger a sua 
privacidade perante terceiros. 
 
 
 
4.3. Propriedade Intelectual 
 
O Usuário compreende que todos os materiais, incluindo textos, imagens, 
ilustrações, ícones, tecnologias, links e demais Conteúdos audiovisuais ou 
sonoros, inclusive o software do Site, desenhos gráficos e códigos-fonte, 
são de propriedade única e exclusiva do Banco Fidis ou de terceiro que 
tenha autorizado sua utilização no Site, estando protegidos pelas leis e 
tratados internacionais, sendo absolutamente vedada sua cópia, 
reprodução, ou qualquer outro tipo de utilização, ficando os 
infratores sujeitos às sanções civis e criminais correspondentes, 
nos termos das Leis n. 9.279/96, 9.609/98 e 9.610/98. 
 
Assim sendo, como as marcas, os nomes comerciais ou logotipos de 
qualquer espécie, apresentados por meio do Site, são de propriedade do 
Banco Fidis ou de terceiro que permitiu o seu uso, a utilização do Site 
não importa autorização para que o Usuário possa citar tais marcas, 
nomes comerciais e logotipos. 
 

Exclusão de garantias e de responsabilidade 
 
O Usuário reconhece que o Banco Fidis não garante que as 
informações disponibilizadas no Site estarão sempre disponíveis, 
sendo certo que elas também poderão ser excluídas, a qualquer 
momento, independentemente de qualquer aviso. Em razão disto, 
compete única e exclusivamente ao Usuário manter cópia de todas 
as informações que entender pertinente, disponibilizadas no Site. 
Além disso, o Banco Fidis não garante a atualização das 
informações, cabendo ao Usuário ratificar e/ou retificar os dados 
apresentados, antes de tomar qualquer decisão nestes 
fundamentada. O Banco Fidis não será, em hipótese alguma, 
responsável por quaisquer danos decorrentes da 
interrupção de acesso ao Site, independentemente do 
motivo que cause essa suspensão, quer ocorra por culpa de 
terceiros ou não. 
 
O Usuário, igualmente, isenta o Banco Fidis de quaisquer 
responsabilidades:  
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a) pelo uso indevido dos Sites por qualquer Usuário ou terceiros 

e/ou pelos Conteúdos carregados, enviados e/ou transmitido aos 
Sites pelos Usuários;  

 
b) por falhas, impossibilidades técnicas ou indisponibilidades do 

sistema;  
 
c) pela instalação no equipamento do Usuário ou de terceiros, de 

vírus, trojans, malware, worm, bot, backdoor, spyware, rootkit, 
ou de quaisquer outros softwares maliciosos que venham a ser 
executados, em decorrência da utilização do Site pelo Usuário;  

 
d) pela segurança da navegação nas páginas de terceiros, acessados 

pelos links existentes no Site, bem como pelo Conteúdo neles 
disponibilizado; 

 
e) pelos danos e prejuízos de toda natureza que possam decorrer da 

transmissão, difusão, disponibilização, recepção, obtenção ou 
acesso ao Conteúdo e que decorram, entre outros: do 
descumprimento da lei, da moral, dos bons costumes por meio 
das informações apresentadas pelo Usuário; da inadequação para 
qualquer tipo de propósito e utilização indevida do Site, ou da 
frustração, das expectativas geradas pelo Conteúdo; da 
interrupção de acesso ao Site, independentemente do motivo que 
cause essa suspensão, ou da presença de elementos nocivos no 
Site. 

 
Responsabilidades do Usuário 

O Usuário reconhece que é exclusivamente responsável:  

a) pela precisão e veracidade dos dados informados, e está ciente 
que a inconsistência destes poderá implicar na impossibilidade de 
acessar os Sites;  

 
b) pela guarda, confidencialidade, utilização consciente e sem 

finalidade indevida ou maliciosa do login e senhas cadastrados, 
sendo expressamente proibido o compartilhamento de login e/ou 
senha com quaisquer terceiros, isentando o Banco Fidis S.A. de 
qualquer responsabilidade;  

 
c) por todo e qualquer Conteúdo por ele carregado, enviado e/ou 

transmitido aos Sites; 
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d) pela reparação de todos e quaisquer danos, diretos ou indiretos 
(inclusive decorrentes de violação de quaisquer direitos de outros 
Usuários, de terceiros, inclusive direitos de propriedade 
intelectual, de sigilo e de personalidade), que sejam causados ao 
Banco Fidis S.A, a qualquer outro Usuário, ou, ainda, a qualquer 
terceiro, inclusive em virtude do descumprimento do disposto 
nestes Termos ou de qualquer ato praticado a partir de seu 
acesso à Internet, aos sites;  

 
e) pela conferência, quando cliente varejo, dos dados de conta do 

Banco Fidis S.A. nos boletos emitidos, a saber: agência 2011-7 e 
código do beneficiário 0002229-2, localizados abaixo da 
informação de data de vencimento do boleto no canto superior 
direito. 

 

Quais informações coletamos e armazenamos 
 
O Banco Fidis coleta e armazena todos os dados fornecidos 
espontaneamente pelo Usuário durante a sua utilização do Site, 
como, por exemplo, mas não limitado a,informações cadastrais 
fornecidas para criação da conta de acesso ao Site, como nome 
completo, endereço, e-mail, CPF/CNPJ, bem como dados inseridos 
durante sua utilização, pelo preenchimento dos formulários, e 
inclusão de informações financeiras e sobre seus títulos. 
 
O Banco Fidis coleta e armazena, ainda, todos os dados coletados 
automaticamente pelo Site, independentemente do fornecimento 
pelo Usuário. A cada acesso ao Site, pelo Usuário, são obtidos 
dados, tais como, mas não limitado a, características do dispositivo 
de acesso, do navegador, número IP com informação de data e 
hora, origem do IP, funcionalidades acessadas, informações sobre 
cliques, termos de busca digitados, entre outros. O Banco Fidis 
também poderá utilizar outras tecnologias, como Cookies, para 
coletar informações do Usuário e melhorar sua experiência de 
navegação. Alguns desses recursos podem ser bloqueados pelo 
Usuário quando de sua utilização do Site. Neste último caso, no 
entanto, o Usuário declara-se ciente de que algumas funções do 
Site poderão não funcionar corretamente. 
 
Assim, o Usuário desde já se encontra ciente acerca das 
informações coletadas pelo Site e expressa seu consentimento 
livre, expresso e informado para a sua realização. 
 



 

 

 

 
Banco Fidis S/A 
Rua Senador Milton Campos, nº. 175 - 6º andar  
CEP: 34.006-050 – Nova Lima/MG 
Tel. +55 031 3888 5798 
Fax +55 031 3888 5977 
www.bancofidis.com.br    

  

Como utilizamos as informações coletadas 
 
As informações coletadas pelo Site serão utilizadas, pelo 
Banco Fidis, para operar, manter e aprimorar o Site, bem 
como para facilitar a identificação do perfil e necessidades 
do Usuário. Ademais, o Usuário poderá utilizar estes dados 
para o envio de publicidade direcionada por e-mail ou por 
quaisquer outros meios de comunicação, contendo 
informações sobre o Banco Fidis, seus produtos e serviços, 
quando consentimento livre, expresso e informado, 
concedido pelo Usuário a estes Termos. Ademais, o Usuário 
reconhece que todas as informações coletadas também 
poderão ser tratadas para fins de pesquisa científica ou 
estatística, sempre de forma a respeitar os direitos dos 
Usuários. 
 
O Usuário, ainda, declara-se ciente de que as informações 
constantes no Site não serão compartilhadas com terceiros, de 
forma que é assegurado ao Usuário o sigilo total de suas 
informações, sendo que somente haverá o repasse externo destes 
dados por força de lei ou ordem judicial e/ou de autoridade 
competente. 
 
Qualquer informação coletada poderá ser excluída quando deixar 
de ser necessária ou pertinente para a finalidade que justificou a 
sua coleta e tratamento, sendo certo que nenhum dado pessoal 
trafegará pelo Site ou será armazenado em qualquer local, físico ou 
remoto, após a sua exclusão. Ainda, o Usuário declara-se ciente de 
que, mesmo nestes últimos casos, o Banco Fidis respeitará o prazo 
de armazenamento mínimo de informações determinado pela 
legislação brasileira. 
 

Com quem compartilhamos as informações coletadas 
 

As informações coletadas dos Usuários serão tratadas pelo Banco 
Fidis como sigilosas, comprometendo-se qualquer funcionário ou 
prestador de serviços do Banco, que eventualmente entre em 
contato com estas, a não desvirtuar a sua utilização, bem como 
não utilizá-las de modo destoante do previsto nesta Política de 
Privacidade. Ademais, o Usuário declara-se ciente que o Banco 
Fidis empregará todos os esforços razoáveis de mercado para 
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garantia da segurança de seus sistemas na guarda de referidos 
dados.  
 
O Banco Fidis poderá, ainda, compartilhar os dados em referência 
com as empresas parceiras e/ou contratadas, com a finalidade de 
utilização destas informações para prestação de serviços para o 
Banco Fidis, sendo preservado seu caráter confidencial, de forma 
que o Usuário, desde logo, forneça seu consentimento livre, 
expresso e informado. 
 
 
 

Como armazenamos as informações coletadas 
 
Para o armazenamento das informações coletadas, o Usuário 
declara-se ciente de que são adotadas, pelo Banco Fidis, as 
seguintes precauções na guarda e tratamento das informações dos 
Usuários: (a) utilização de métodos padrões e de mercado para 
anonimização dos dados coletados; (b) uso de software de 
proteção contra acesso não autorizado aos nossos sistemas;(c) 
controle de acesso aos locais nos quais armazenamos suas 
informações apenas para pessoas previamente autorizadas; e (d) 
celebração de acordo de confidencialidade com todas as pessoas 
mencionadas no item (c), sendo que a quebra do sigilo acarretará 
na responsabilidade civil e o responsável será processado nos 
moldes da legislação brasileira. 
 
Tais precauções, no entanto, não garantem integralmente que 
todas as informações que trafegam no Site não sejam acessadas 
por terceiros mal-intencionados, por meio de métodos 
desenvolvidos para obter informações de forma indevida. Em razão 
disso, o Banco Fidis não se responsabiliza por acessos ilícitos, bem 
como por atos de terceiros que logrem êxito em coletar ou utilizar, 
por quaisquer meios, dados cadastrais e informações 
disponibilizadas no Sitepelo Usuário. 
 
O Usuário reconhece, ainda, que não necessariamente as 
informações ficarão armazenadas em servidores localizados no 
Brasil, podendo ser encaminhadas para qualquer país em que o 
Banco Fidis tiver servidores, ou, até mesmo, armazenada em cloud 
de terceiros. 
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Duração e Finalização 

 
O acesso ao Site estará disponível por tempo indeterminado, 
podendo o Banco Fidis, a seu exclusivo critério, a qualquer 
momento e independentemente de motivo ou aviso prévio, excluir 
perfis, negar, suspender ou descontinuar, temporária ou 
definitivamente, o acesso de Usuários aoSite, sem que seja devida 
qualquer indenização ou compensação a referidos Usuários. 
 

Legislação e Foro 
 
Estes Termos serão regidos, interpretados e executados de acordo 
com as leis da República Federativa do Brasil, independentemente 
dos conflitos dessas leis com leis de outros estados ou países, 
sendo competente o Foro da Comarca de Betim, Minas Gerais, para 
dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento. O Usuário 
consente, expressamente, com a competência desse juízo, e 
renuncia, neste ato, à competência de qualquer outro foro, por 
mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 

Contato 
 
Caso o Banco Fidis necessite contatar o Usuário, tal ato será 
realizado por meio do endereço de e-mail informado quando de seu 
cadastro no Site, ou por meio de mensagens disponibilizadas nos 
próprios Aplicativos Clientes Fidis e Portal das concessionárias. 
 
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, o Usuário poderá 
contatar o Banco Fidis por meio do Telefone: 0800 7270660. 

Última atualização: 24.03.2019. 

 

 


