TERMOS DE USO OMNI SOLUÇÕES FINANCEIRAS
A navegação e a consulta pública deste site se sujeita aos Termos e Condições abaixo descritos:
Sobre garantias, responsabilidades e danos
1 – O provimento adequado de todos os recursos da Internet, sem exceção, é de inteira responsabilidade
do usuário do site.
2 – A Omni Soluções Financeiras não se responsabiliza, expressa ou tacitamente, pelo uso indevido das
informações, dos instrumentos, dos materiais disponibilizados e/ou dos equipamentos utilizados por este
site, para quaisquer que sejam os fins, feito por qualquer usuário, sendo de inteira responsabilidade deste
as eventuais lesões a direito próprio ou de terceiros, causadas ou não por este uso inadequado.
3 – Em nenhuma circunstância, a Omni Soluções Financeiras, seus diretores ou funcionários serão
responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos, especiais, incidentais ou de conseqüência, perdas
ou despesas oriundos da conexão com este site ou uso da sua parte ou incapacidade de uso por qualquer
parte, ou com relação a qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito ou demora
na operação ou transmissão, vírus de computador ou falha da linha ou do sistema, mesmo se a Omni
Soluções Financeiras ou seus representantes estejam avisados da possibilidade de tais danos, perdas
ou despesas.
4 – A Omni Soluções Financeiras não garante que o conteúdo, os instrumentos e os materiais contidos,
utilizados e oferecidos neste site estejam precisamente atualizados ou completos, e não se
responsabiliza por danos causados por eventuais erros de conteúdo ou falhas de equipamento.
5 – A Omni Soluções Financeiras não se responsabiliza pelo conteúdo de outros sites (a) cujos
endereços estejam disponíveis nas páginas deste site, ou (b) cujo endereço deste site esteja neles
disponível. A Omni Soluções Financeiras não garante o ressarcimento de quaisquer danos causados
pelos sites neste item referidos.
6 - Sobre troca de mensagens entre o usuário e a Omni Soluções Financeiras através da Internet, favor
consultar nossa Política de Privacidade.
Sobre confidencialidade das informações do usuário
A Omni Soluções Financeiras se reserva o direito de melhorar as funcionalidades deste site em função
da análise e consolidação das informações, bem como das sugestões colhidas e das oportunidades
destas para o conjunto de usuários do site.
Mais informações sobre o uso das informações coletadas neste site, favor consultar nossa Política de
Privacidade.
Sobre a utilização das informações, dos instrumentos e dos materiais
1 - As informações, instrumentos e os meios utilizados para interagir com os usuários das páginas deste
site estão sujeitos a alterações, sem prévio aviso ou autorização.
2 - Os produtos e serviços (de patrocinadores, parceiros e/ou publicidade, listados e/ou divulgados neste
site) não são garantidos pela Omni Soluções Financeiras ou qualquer outro órgão ou entidade, não
configurando propostas firmes de negócio por parte da Omni Soluções Financeiras e estando sujeitos a
eventuais perdas do capital investido em razão dos riscos incorridos inerentes à natureza do produto ou
do serviço.
3 - As cotações e outras informações aqui contidas são fornecidas exclusivamente com propósito
informativo. A Omni Soluções Financeiras não se responsabiliza por eventuais imprecisões ou omissões,
nem por problemas de transmissão de dados que gerem interrupção, atraso, cessação da transmissão
ou por outra falha não explicitamente citada aqui, bem como não se responsabiliza por decisões tomadas
com base nessas informações.
4 - Os custos dos produtos e serviços divulgados neste site estão sujeitos a alteração, sem prévia
comunicação ou autorização.
5 - Os serviços e produtos listados e explicitados neste site podem não estar disponíveis em todas as
praças e dependências externas da Omni Soluções Financeiras, sendo que a prestação dos mesmos
pode estar condicionada à (a) prévia aprovação das alçadas competentes internas da empresa ou de
autoridade competente; (b) observância do recebimento de documentação pertinente; (c) à observância
dos devidos procedimentos burocráticos; e (d) à legislação aplicável.

6 - Os produtos e serviços contidos neste site estão voltados para as jurisdições onde a comercialização
e a publicação deles não sejam restritas, vedadas ou ilegais, cabendo aos usuários investigar, monitorar
e observar referidas proibições e restrições.
Sobre direitos de autor e propriedade intelectual
1- Salvo disposição em contrário, todo o conteúdo das páginas desse site, tais como informações,
materiais, instrumentos, organização da página, gráficos e desenhos, pertencem à Omni Soluções
Financeiras ou a terceiros que licitamente cederam seu direito de uso.
2 - Todos os direitos de nosso site são reservados. Portanto, o uso de nossos serviços deve possuir
caráter pessoal e não comercial. O conteúdo deste site não pode ser vendido ou distribuído com fins
lucrativos e é proibida qualquer modificação não autorizada, imitação, aluguel, transmissão ou
radiodifusão. O mesmo se aplica às imagens e elementos de identificação da marca Omni Soluções
Financeiras que não podem ser utilizadas sem a sua prévia e expressa autorização.
Nota
Tendo acessado este site e quaisquer de suas páginas, o usuário terá aceito automaticamente todos os
Termos e Condições aqui estabelecidos. Portanto, favor cessar a navegação ou consulta pública das
páginas deste site na eventualidade de não concordar com todos os seus Termos e Condições.
Estes Termos podem ser atualizados/alterados a qualquer momento. Por isso, recomendamos a consulta
periódica deste conteúdo. Em caso de dúvida ou para maiores esclarecimentos, utilize o Fale Conosco.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE OMNI SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Esta Política de Privacidade foi criada com objetivo de demonstrar aos seus usuários o compromisso da
Omni com a segurança e a privacidade das informações coletadas durante sua visita ao nosso website
www.omni.com.br (“Site”).
O Site pode conter links para websites de terceiros que mantém suas próprias políticas de privacidade.
Assim, recomendamos a leitura atenta dessas políticas de privacidade dos websites de terceiros. A Omni
não se responsabiliza pelas práticas de privacidade dos websites de terceiros.
Para simples visita ao nosso Site, não é exigido o fornecimento de informações pessoais, no entanto,
advertimos que para solicitação de determinados serviços via Site será necessário que você forneça
algumas informações. Caso não deseje fornecer tais informações, infelizmente alguns serviços não
poderão ser prestados, utilizados e/ou sequer disponibilizados.
Ao utilizar o Site e/ou enviar informações pessoais para a Omni, você expressamente autoriza o
processamento de seus dados pessoais em consonância com os termos e condições desta Política de
Privacidade, garantindo a exatidão, veracidade e validade de todas as informações fornecidas.
Informamos que os seus dados pessoais, sempre que necessário e, mediante sua autorização, são
coletados e armazenados quando você se registra para obter nossos serviços; participa de promoções;
campanhas de marketing ou interage conosco de alguma outra maneira que, para tanto, seja exigido o
fornecimento de informações pessoais. Informamos que seus dados pessoais, mediante sua autorização,
poderão ser compartilhados com outras empresas do grupo Omni ou terceiros autorizados pela Omni,
para os fins descritos nesta Política de Privacidade.

A Omni somente informará seus dados cadastrados no Site por determinação legal ou judicial, se
comprometendo a não transferir suas informações a terceiros não autorizados ou usa-las para finalidades
diferentes daquelas para as quais foram coletadas.
Para a defesa e proteção de sua privacidade a Omni compromete-se a: (i) não enviar e-mails
promocionais sem sua expressa autorização prévia conferida no ato de seu cadastro; (ii) cancelar
imediatamente o envio de e-mails promocionais sempre que solicitado; (iii) utilizar cookies (informações
enviadas pelo Site ao seu computador para identificá-lo) apenas para que o Site possa reconhecê-lo
quando realizar uma nova visita. A aceitação do cookie não é necessária para visitar o Site. O seu
browser pode ser configurado para avisá- lo sempre que um cookie for oferecido ou para recusar todos
os cookies; e (iv) garantir a segurança e privacidade dos dados pessoais cadastrados por sistemas de
criptografia.
Caso deseje rever, alterar, corrigir, emendar ou excluir seus dados pessoais compartilhados com a Omni,
por favor, entre em contato conosco através do email: http://www.omni.com.br/contato
AVISO AOS PAIS, TUTORES E/OU RESPONSÁVEIS LEGAIS POR MENORES DE 18 (DEZOITO)
ANOS. O SITE NÃO É VOLTADO A PESSOAS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, ASSIM
RECOMENDAMOS AOS PAIS A TEREM UM PAPEL ATIVO EM SUPERVISIONAR A ATIVIDADE
ONLINE DE SEUS FILHOS, TUTELADOS OU MENORES SOB SUA RESPONSABILIDADE.
Na hipótese de a Omni ter conhecimento de informações pessoais fornecidas por menores de 18
(dezoito) anos sem o consentimento expresso dos pais, tutores ou responsáveis legais, estas
informações não serão mantidas ou utilizadas pela Omni, sendo que eventuais serviços solicitados serão
imediatamente suspensos até que o consentimento dos pais, tutores ou responsáveis legais seja
comprovado.

As marcas registradas, nomes, logotipos e marcas de serviços mostrados são legalmente reconhecidos
ou não do proprietário. Nada contido nesse site deve ser entendido como uma forma de conceder licença
ou direito de usar qualquer marca registrada sem a autorização prévia escrita do proprietário. O conteúdo
textual apresentado nesse site é propriedade de seu respectivo autor e não pode ser reproduzido total
ou parcialmente sem sua expressa permissão escrita.

A Omni reserva a si o direito de reexaminar e corrigir os termos e condições desta Política de Privacidade
a qualquer momento. Qualquer correção será obrigatória e válida imediatamente após a postagem da
Política de Privacidade modificada em nosso Site. A continuidade do uso do Site implica em concordância
com qualquer alteração na Política de Privacidade.

