TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO APP

INTRODUÇÃO
O cartão de crédito Petrox (“CARTÃO PETROX) é emitido e administrado pela 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 nº 92.228.410/0001-02 (“OMNI”).
Ao se inscrever ou usar este Aplicativo, de qualquer forma, você estará concordando com estes
Termos de Uso. Leia-os com atenção!
•

•
•
•

Este Aplicativo tem por finalidade (i) a solicitação do CARTÃO PETROX e (ii) se o CARTÃO
PETROX for aprovado pela OMNI, o Aplicativo será o principal canal de relacionamento
com o Cliente e de funcionamento do CARTÃO PETROX.
Todo o relacionamento e a interação dos Usuários e dos Clientes com o CARTÃO PETROX
são realizados de forma online.
Todas as informações dos Usuários e dos Clientes são sigilosas e confidenciais.
Lembre-se sempre fornecer os seus dados corretamente e mantê-los atualizados.

Para usar o Aplicativo e solicitar o CARTÃO PETROX, você precisa: (i) ter 18 anos ou mais; (ii) ter
um documento de identificação, válido no território nacional, em mãos; (iii) ter a capacidade de
celebrar um contrato vinculativo conosco e não ser impedido de fazê-lo segundo as leis aplicáveis;
(iv) ser residente no Brasil, onde os Serviços estão disponíveis; e (v) ter um smartphone com
sistema operacional IOS ou Android, nas versões mínimas, com câmera frontal e com acesso à
internet banda larga.
1. DAS DEFINIÇÕES
1.1. Para facilitar seu entendimento e evitar repetições, os termos constantes nestes Termos de
Uso, sempre que usados com a primeira letra em maiúsculo, terão o significado estabelecido
abaixo, seja no plural ou no singular:
(i) Aplicativo: significa o aplicativo do CARTÃO PETROX adaptado e desenvolvido para operação
em telefone celular, tablet, website ou qualquer outro dispositivo móvel que tenha o sistema
operacional IOS ou Android, nas versões mínimas, com câmera frontal e com acesso à internet
banda larga (3G ou 4G).
(ii) Cliente: é o Usuário, aprovado para receber um CARTÃO PETROX, que passa a usufruir das
funcionalidades do CARTÃO PETROX e do Aplicativo.
(iii) Conteúdo: significa toda e qualquer informação disponibilizada pelo ou por meio do Aplicativo,
tais como textos, dados, software, imagens, vídeos, áudios, recursos interativos etc., incluindo-se
os códigos fontes empregados para exibição desses conteúdos, como aqueles em linguagem
HTML, CSS, PHP, entre outros.
(iv) Dados Pessoais: significa todo e qualquer dado disponibilizado pelo Usuário ou Cliente que, de
alguma forma, o identifique, como, exemplificativamente, nome, endereço, CPF, número de
telefone, número de fax ou endereço de e-mail, ou quaisquer outras informações.
(v) Malware e/ou Práticas Nocivas: significa o software malicioso e/ou a prática de atividades
nocivas a qualquer pessoa ou entidade. São exemplos de Malwares os worms, cavalo de Troia e
vírus. São exemplos de práticas nocivas e indesejadas os exploits, spamming, flooding, spoofing,
crashing e root kits.

(vi) Política de Privacidade: significa a política de privacidade que disciplina a utilização dos dados
do Usuário e do Cliente.
(vii) Usuário: significa a pessoa física com 18 anos ou mais, ou jurídica, por intermédio de
representante legal devidamente habilitado, em ambos os casos, com plena capacidade de
contratar, que acessa o Aplicativo, realiza o seu cadastro pessoal e solicita um CARTÃO PETROX,
aceitando, nessa oportunidade, incondicionalmente, os presentes Termos de Uso e a Política de
Privacidade.
2. UTILIZAÇÃO DO APP
2.1. A senha e o Login criados pelo Usuário e pelo Cliente para acesso do Aplicativo são
confidenciais e de responsabilidade exclusiva do Usuário e do Cliente, que deverá entrar em
contato com os canais de atendimento do CARTÃO PETROX, imediatamente, na hipótese de
comprometimento do seu sigilo.
2.2. A utilização do Aplicativo pelo Usuário e pelo Cliente possui caráter pessoal e
intransferível e está autorizada unicamente para fins lícitos relacionados ao propósito a que
o Aplicativo se destina, de acordo com estes Termos de Uso.
3. LIMITAÇÕES DE USO E INTERFERÊNCIA
3.1. O Usuário e o Cliente não poderão:
(i) utilizar o Aplicativo, inclusive para divulgar informações, de qualquer forma que possa implicar
violação de normas aplicáveis no Brasil, de direitos de propriedade ou dos bons costumes,
incluindo, sem limitação, a violação de direitos intelectuais, autorais e de privacidade, ou a
produção e divulgação de conteúdo ilegal, imoral, inapropriado ou ofensivo;
(ii) copiar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, reproduzir, doar, alienar de
qualquer forma, transferir total ou parcialmente, sob qualquer modalidade, gratuita ou
onerosamente, provisória ou permanentemente, o Aplicativo, assim como seus módulos, partes,
Conteúdos, manuais ou quaisquer informações a ele relativas;
(iii) empregar Malware e/ou Práticas Nocivas com o intuito de utilizar indevidamente o Site, o
Aplicativo para práticas indesejadas ao CARTÃO PETROX ou a terceiros, tais como exploits,
spamming, flooding, spoofing, crashing e root kits etc.;
(iv) reproduzir, adaptar, modificar e/ou empregar, no todo ou em parte, para qualquer fim, o
Software ou qualquer Conteúdo do Aplicativo;
(v) publicar ou transmitir qualquer arquivo que contenha vírus, worms, cavalos de Troia ou qualquer
outro programa contaminante ou destrutivo, ou que, de alguma forma, possa interferir no bom
funcionamento do Aplicativo ou do Software;
(vi) utilizar o Software para finalidade diversa daquela para a qual foi disponibilizado pelo CARTÃO
PETROX;
(vii) acessar, armazenar, divulgar, utilizar ou modificar indevidamente os dados de outros Usuários
e Clientes; e
(viii) utilizar o Software, ou permitir seu uso, para benefício de terceiros.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
4.1. Ao cadastrar-se no Aplicativo, o Usuário concorda com a Política de Privacidade disponível no
site https://www.omni.com.br/ e no próprio Aplicativo.
4.2. O Usuário e o Cliente estão cientes e concordam que o Aplicativo terá acesso às seguintes
funcionalidades de seu dispositivo, conforme aplicável: Câmera e Localização.
5. PROPRIEDADE INTELECTUAL
5.1. O Usuário e o Cliente não adquirem, por meio dos Termos de Uso ou da Política de
Privacidade, nenhum direito de propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos, incluindo
patentes, desenhos, marcas, direitos autorais ou direitos sobre informações confidenciais ou
segredos de negócio, sobre ou relacionados ao Aplicativo, bem como à base de dados composta
por dados de Usuários e de Clientes.
5.2. O CARTÃO PETROX poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo e sem necessidade
de comunicação prévia ao Usuário ou ao Cliente:
(i) encerrar, modificar ou suspender, total ou parcialmente, o acesso ao Aplicativo, quando referido
acesso ou cadastro violar as condições estabelecidas nestes Termos de Uso;
(ii) excluir, total ou parcialmente, as informações cadastradas pelo Usuário ou Cliente que não
estejam em consonância com as disposições destes Termos de Uso; e (iii) acrescentar, excluir ou
modificar o Conteúdo.
6. DEMAIS DISPOSIÇÕES
O Usuário e o Cliente assumem toda e qualquer responsabilidade, de caráter civil e/ou criminal,
pela utilização indevida das informações, textos, gráficos, marcas constantes do Aplicativo.
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.

