TERMO DE ADESÃO CREDIFFATO
Declaro exatos e verídicos os dados fornecidos nesta proposta, sendo que para fins de estabelecimentos de
limite de crédito para compras, autorizo a CREDIFFATO Administradora de Instrumentos de Pagamento e de
Moedas Eletrônicas LTDA, ou terceiros por ele indicado a consultar meus dados pessoais junto aos órgãos
de proteção ao crédito e instituições de crédito pertinente. Reconheço que esta proposta está sujeita à
analise de crédito e que pela sua aprovação, me responsabilizo em manter meus dados cadastrais
atualizados. Para todos os efeitos, declaro que fui informado sobre todas as condições previstas no Contrato
de Cartão Crediffato, do qual tenho acesso via site e APP, no caso de minha proposta seja aprovada, na
qualidade de Contratante. Declaro está ciente e concordar com todos os procedimentos, especialmente, em
casos de limite aprovado para compras seja utilizado, quanto às obrigações de pagar os valores lançados
em minha fatura conta, quer sejam relativos a compras por mim efetuadas e/ou pelos adicionais que eu
expressamente autorizar, quer sejam relativos a encargos e tarifas decorrentes das condições de
pagamento, anuidade ou serviços, ou ainda se for o caso, eventuais inadimplementos. Declaro também está
ciente de que no limite de crédito definitivo para compras será concedido após analise de crédito, o qual
utilizarei de acordo com as condições e regulamentos do Contrato de Cartão Crediffato, acima referido.
Autorizo SMS/EMAIL como forma de comunicação. Autorizo a CREDIFFATO, a utilização doss meus pessoais,
à partir da presente adesão, para finalidades relacionadas ao desempenho de nossas atividades como por
exemplo (i) oferta, divulgação, prestação de serviços e fornecimento de produtos; (ii) avaliação dos produtos
e serviços mais adequados ao seu perfil; (iii) atividades financeiras, de crédito, de investimento e cobrança;
(iv) cumprimento de obrigações legais, regulatórias e requisições de autoridades administrativas e judiciais;
(v) para exercício regular de direitos e fins de processos administrativos e judiciais; (vi) análise,
gerenciamento e tratamento de potenciais riscos, incluindo os de crédito, fraude e segurança; (vii)
verificação da sua identidade e de dados pessoais, inclusive dados biométricos, para fins de autenticação,
segurança e/ou prevenção à fraude em sistemas eletrônicos próprios ou de terceiros; (viii) avaliação,
manutenção e aprimoramento dos nossos serviços; (xi) hipóteses de legítimo interesse, como
desenvolvimento e ofertas de produtos e serviço. E ainda autorizo ainda a Crediffatto, o compartilhados dos
meus dados pessoais, para as finalidades previstas neste documento e na Política de Privacidade da
Crediffato, como, por exemplo, entre as empresas do Grupo, com prestadores de serviços e fornecedores
localizados no Brasil ou no exterior, órgãos reguladores e entidades públicas, inclusive administrativas e
judiciais e, ainda, com parceiros estratégicos para possibilitar a oferta de produtos e serviços. Reconhece
que a Crediffato compartilhar dados na medida necessária, com segurança e de acordo com a legislação
aplicável.

