
LEIA AS INFORMAÇÕES ABAIXO E OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO 
APLICATIVO COM ATENÇÃO 

 
AO MARCAR A OPÇÃO "ACEITO OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO APLICATIVO" 
VOCÊ, ESTARÁ ADERINDO INTEGRALMENTE ÀS OBRIGAÇÕES ABAIXO INDICADAS. 
 
A OMNI PODERÁ ALTERAR ESTES TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, 
INDEPENDENTEMENTE DE AVISO PRÉVIO. A VERSÃO ATUALIZADA ESTARÁ 
DISPONÍVEL NO SITE WWW.OMNI.COM.BR. 
 
O USO CONTÍNUO DO SERVIÇO POR PARTE DO USUÁRIO, APÓS A REALIZAÇÃO DE 
QUALQUER MUDANÇA NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO, SIGNIFICA QUE O 
USUÁRIO ESTÁ DE ACORDO COM TAIS MODIFICAÇÕES. 
 
A NÃO CONCORDÂNCIA IMPLICA NA SUA DESISTÊNCIA DE UTILIZAR O APLICATIVO. 
 
A ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO É ABSOLUTAMENTE 
INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO. 
 
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 
 
Definições 
 
Omni: Omni S/A, Crédito, Financiamento e Investimento, instituição financeira com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. São Gabriel, 555, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº92.228.410/0001-02; 
 
Usuários: pessoas físicas, maiores, capazes, (a) indicadas à Omni (i) por seus respectivos 
“correspondentes no país”, (ii) pelos indicadores de negócio com contrato vigente com a 
Omni e (b) integrantes do quadro de funcionários da Omni e das empresas integrantes de 
seu grupo econômico. 
 
Propósito: captura de proposta, coleta de dados, troca de informações, documentos, cópias, 
acompanhamentos diversos, tudo no âmbito dos respectivos contratos de (i) 
Correspondente no País e (ii) Indicação de Negócios. 
 
Dispositivos: quaisquer tipos de equipamentos, incluindo dispositivos móveis (como 
smartphone e tablet) 
 
Do objeto 
 
A disponibilização dos serviços do Aplicativo “Omni +” (“Aplicativo”) de forma não exclusiva, 
por parte da Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento com sede em São 
Paulo/SP, Avenida São Gabriel, 555, bairro Jardim Paulista, inscrito no CNPJ n° 
92.228.410/0001-02 ao Usuários unicamente para fins do Propósito. 
 
Dos serviços do Aplicativo 
 
O Aplicativo permite que os Usuários, por meio dos Dispositivos consulte base de dados 
disponibilizadas pela Omni e aqueles inseridos pelo próprio Usuário. 
 
Eventuais problemas que o usuário possa ter com os Dispositivos utilizados para o acesso 
aos serviços do Aplicativo não poderão ser imputados à Omni devendo ser solucionados 
pelos próprios fornecedores de tais equipamentos. 
 
Todos os acessos ao Aplicativo serão registrados e poderão ser monitorados. Tais registros 
serão considerados como provas a serem utilizadas para fins legais. 



 
O Usuário autoriza expressamente a Omni a coletar, usar e armazenar seus registros de 
acesso. O Usuário declara concordar que o Aplicativo terá acesso às seguintes 
funcionalidades de seu Dispositivo: (i) acesso à Internet; (ii) localização (GPS); (iii) câmera e 
(iv) armazenamento interno. 
 
É de inteira responsabilidade do usuário: 
 
• Providenciar o seu próprio acesso à Internet e pagar todas as taxas de serviços 
eventualmente cobradas pelas operadoras de telecomunicações com relação a tal acesso; e 
 
• Providenciar Dispositivo que possua os requisitos mínimos necessários para que o acesso 
ao Aplicativo. 
 
Do custo dos serviços 
 
Os custos relativos ao download do Aplicativo no Dispositivo já está incluído nos respectivos 
contratos de (i) Correspondente no País e (ii) Indicação de Negócios, nada cabendo ao 
Usuário para este fim. 
 
O Usuário está ciente de que as operadoras de serviços de telecomunicações podem cobrar 
pelo tráfego de dados em sua rede. O Usuário deverá consultar a sua operadora para obter 
informações sobre os valores e responsabilidades. É de responsabilidade do Usuário 
consultar a sua respectiva operadora. 
 
Acesso ao Aplicativo e responsabilidades do usuário 
 
O acesso ao Aplicativo por meio da plataforma iOS e Android é realizado com o login 
alfanumérico e senha específicos de cada Usuário, para mais segurança em todas as 
operações realizadas. 
 
O Usuário está ciente de sua responsabilidade na guarda segura de sua senha de acesso, 
bem como no manuseio seguro de seu dispositivo móvel, devendo inclusive evitar deixar 
seu Dispositivo em qualquer local ou com outras pessoas. 
 
O Usuário está ciente de que a funcionalidade de conectividade sem fio (ex.: bluetooth, 
WiFi) ativa pode tornar seu aparelho mais vulnerável e suscetível a ataques de agentes mal-
intencionados e envio de vírus ou arquivos maliciosos, devendo, portanto, sempre que 
possível, manter tal funcionalidade desabilitada. 
 
Ainda que todas as ferramentas e mecanismos de segurança da informação sejam 
aplicados pela Omni, a utilização do Aplicativo só será minimamente segura se o Usuário 
observar todas as regras de segurança aqui elencadas. Sendo assim, o Usuário se obriga a 
cumprir com todo o aqui disposto na utilização do Aplicativo. Em todos os casos o Usuário 
será o único responsável pelo uso do Aplicativo em desacordo com as orientações aqui 
estabelecidas e de eventuais prejuízos decorrentes de tal fato na forma aqui estabelecida. 
 
Considerando o tipo de tecnologia de cada Dispositivo, dependendo do modelo e fabricante, 
estes podem gerar perda de dados, não sendo a Omni, em hipótese alguma, responsável 
por tais fatos. 
 
A Omni não tem a responsabilidade por controlar o acesso nem a utilização que os Usuários 
fazem dos serviços do Aplicativo. 
 
O Usuário se compromete a agir sempre em conformidade com a lei, com estes Termos e 
Condições de Uso, e com aqueles que regem o site da Omni, com a moral e os bons 
costumes, os princípios gerais de Direito e a ordem pública. 



 
A utilização do Aplicativo deverá ser realizada única e exclusivamente para fins do 
Propósito. Assim sendo, a Omni não se responsabiliza por quaisquer desvios do Usuário na 
utilização do Aplicativo. 
 
Em todos os casos, o Usuário será o único responsável, para todos os fins e perante 
quaisquer terceiros, pela utilização do Aplicativo respondendo por todos os danos e 
prejuízos de qualquer natureza que a Omni ou terceiros possam sofrer em consequência (i) 
da utilização indevida do Aplicativo pelo Usuário; (ii) do descumprimento do Usuário de 
qualquer uma das de suas obrigações conforme estabelecidas pelas normas e 
regulamentações legais em vigor e (iii) da inobservância ou violação das disposições destes 
Termos e Condições de Uso. 
 
A Omni não se responsabiliza pelos danos e prejuízos de qualquer natureza que possam 
advir da utilização indevida dos serviços do Aplicativo. 
 
O Usuário autoriza expressamente a Omni a se comunicar com o mesmo por qualquer meio 
de comunicação disponível, inclusive: SMS, telefonia celular, Central de Relacionamento, 
meios eletrônicos ou qualquer outro meio de comunicação que venha a ser criado. 
 
Exclusão de garantias e responsabilidades 
 
A Omni não garante a disponibilidade e continuidade do funcionamento dos serviços do 
Aplicativo. Quando for possível, a Omni advertirá previamente as interrupções no 
funcionamento de qualquer serviço do Aplicativo. 
 
A OMNI SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELAS PERDAS E DANOS, DE 
TODA NATUREZA, QUE SE POSSAM ATRIBUIR A PRESENÇA DE VÍRUS OU DE 
OUTROS ELEMENTOS NOS CONTEÚDOS QUE POSSAM PRODUZIR ALTERAÇÕES NO 
APLICATIVO, NO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO DISPOSITIVO, SEUS DOCUMENTOS 
ELETRÔNICOS OU CADASTROS, INCLUSIVE DOS USUÁRIOS. 
 
A Omni não estará sujeita a qualquer tipo de multa, penalidade e não será responsabilizada, 
de qualquer maneira, na hipótese de descontinuidade na disponibilização do Aplicativo para 
qualquer Usuário. A Omni também não será responsabilizada, em idênticos termos, na 
hipótese de erros e mau funcionamento dos Dispositivos, equipamentos e sistemas públicos 
ou privados por meio dos quais se utilize o Usuário para acessar os serviços do Aplicativo. 
 
Cabe unicamente aos Usuários obter os Dispositivos, equipamentos e serviços necessários 
para o acesso aos serviços do Aplicativo, não sendo a Omni responsável por danos ou 
problemas decorrentes da demora, interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados 
ocorridos por meio de quaisquer redes de telecomunicações. 
 
Em nenhuma circunstância, a Omni, seus diretores ou empregados serão responsáveis por 
quaisquer danos diretos ou indiretos, especiais, incidentais ou de consequência, perdas ou 
despesas efetivamente comprovadas ou não oriundas, ou de qualquer maneira relacionada, 
ao Aplicativo, seus serviços, funcionalidades, incapacidade de uso por qualquer Usuário ou 
com relação a qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito ou demora 
na operação ou transmissão, vírus digital ou falha da linha ou do sistema. 
 
Algumas informações acessíveis por meio dos serviços do Aplicativo são fornecidas 
exclusivamente com propósito informativo. A Omni 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. 
 



Os serviços do Aplicativo estão voltados para a jurisdição brasileira cabendo aos usuários 
investigar, monitorar e observar as respectivas proibições e restrições eventualmente 
aplicáveis em outras jurisdições. 
 
Direitos autorais e propriedade intelectual 
 
Todo o conteúdo relacionado aos serviços do Aplicativo é e será sempre de propriedade 
única e exclusiva da Omni. A utilização de tal tecnologia por quaisquer terceiros não 
autorizados será considerada uma violação aos direitos autorais e de propriedade 
intelectual, conforme o caso. 
 
A única autorização concedida pela Omni ao Usuário em relação ao Aplicativo é a de 
utilização do Aplicativo para fins únicos e exclusivos de consecução do Propósito. 
 
Todas as marcas comerciais incluídas nos serviços e no Aplicativo são de propriedade única 
e exclusiva da Omni ou lhe foram outorgadas sob licença ou autorização por seus titulares 
para sua legítima utilização. As marcas da Omni presentes nos serviços do Aplicativo bem 
como o nome e domínio que as abrigam, são bens intangíveis de propriedade da própria 
Omni, que detém, portanto, o direito de exclusividade sobre seu uso. Assim, a utilização 
destes bens intangíveis por qualquer terceiro deverá estar expressa e formalmente 
autorizada sob as penas da lei. 
 
Ainda, todos os gráficos, imagens, layouts e qualquer outra obra de engenho contidos nos 
serviços do Aplicativo são propriedades da Omni, a qual detém a titularidade dos direitos 
patrimoniais. Desta parte, a Omni é a titular da totalidade do conteúdo veiculado, assim 
como a respectiva programação, conteúdo multimídia e base de dados constantes do 
Aplicativo. 
 
Ao acessar os conteúdos dos serviços do Aplicativo, o Usuário estás ciente e declara que 
respeitará todos os direitos de propriedade intelectual e industrial, os decorrentes da 
proteção de marcas registradas, bem como de todos os direitos referentes a terceiros que 
porventura estejam, ou estiveram, de alguma forma, disponíveis em tais serviços ou no 
Aplicativo. O simples acesso aos mesmos não confere ao Usuário qualquer direito de uso 
dos nomes, títulos, palavras, frases, marcas, patentes, obras literárias, artísticas, 
literomusicais, entre outras, que nele estejam, ou estiveram, disponíveis. 
 
O Usuário assume toda e qualquer responsabilidade, de caráter civil e/ou criminal, pela 
utilização indevida das informações, textos, gráficos, marcas constantes do Aplicativo. 
 
A Omni se reserva no direito de, quando achar conveniente, efetuar o registro em cartório 
deste documento ou procurar qualquer outro meio que lhe garanta máxima proteção legal. 
 
Este instrumento e os efeitos para ele gerados serão regidos pela legislação da República 
Federativa do Brasil. 
 
Fica eleito o foro de São Paulo/SP, para dirimir eventuais questões relacionadas e/ou 
oriundas da utilização dos serviços regulados por estes Termos e Condições de Uso, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Telefones de Contato Omni: 
SAC 0800 727 0885 
Atendimento Auditivo e de Fala 0800 888 3588 
Ouvidoria 0800 701 0412 de seg. a sex das 9h às 17h 

 
 
 
 
 



 
Todos os direitos reservados. 
 

 

 
Aceito os Termos e Condições de Uso do Aplicativo “Omni +”: 
 
 

 
 


