
Bem vindo ao BanCard! 
 

O BanCard é um aplicativo que funciona como um meio de pagamento, entre usuários e ou empresas.  O usuário pode receber valores de outros 
usuários, recarregar valores em sua conta através de depósitos  bancários e ou boleto bancário, informados no próprio aplicativo e pagar 

estabelecimentos conveniados.  Por favor, leia cuidadosamente os termos e condições de uso antes de começar a utilizar o BanCard.  
A utilização do BanCard pressupõe a integral aceitação dos Termos e condições e Política de privacidade da  BanCard abaixo descritos. 

Em caso de dúvida, contate-nos através do endereço eletrônico "bancard@bancard.com.br". Termos, Condições e Política de Privacidade do BanCard. 
BanCard, é única e exclusiva proprietária da página “http://www.bancard.com.br” e dos aplicativos para dispositivos  móveis que utilizam a marca " 

BanCard ", página e aplicativos estes daqui por diante denominados coletivamente de BanCard, estabelece o presente documento, denominado 
TERMOS DE USO para toda e qualquer  pessoa física ou jurídica que acessa e utiliza as funcionalidades do BanCard, pessoa esta que neste documento 
será  denominada USUÁRIO.  Através da aceitação destes TERMOS DE USO, o USUÁRIO do BanCard fica ciente e concorda em aderir integralmente às  

condições aqui dispostas, bem como concorda que a BanCard poderá futuramente modificar e/ou ajustar estes TERMOS DE USO, visando sempre a 
melhoria dos serviços prestados pelo BanCard aos seus usuários.  Quaisquer modificações que possam afetar consideravelmente a experiência do 

USUÁRIO serão informadas  previamente através da página  “http://www.bancard.com.br” ou através da seção de Novidades do aplicativo. 
Para utilizar o BanCard, o usuário deverá concordar com os TERMOS DE USO.  A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS DE USO É ABSOLUTAMENTE 

INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO BanCard E SEUS SERVIÇOS.  Para aceitar os TERMOS DE USO,  o USUÁRIO deve marcar no botão "Aceito" exibido 
quando o aplicativo inicia pela primeira vez no dispositivo móvel, e ou na realização e confirmação do seu cadastro na pagina da internet 

“http://www.bancard.com.br”, tão somente tenha lido e concordado integralmente com as condições dispostas neste documento. O USUÁRIO não deve 
utilizar o BanCard caso não tenha concordado com os TERMOS E CONDIÇÕES DE USO.  Assim, a aceitação através do toque no botão “Aceito” e ou a 

marcação no box de “ Li e concordo com os termos de uso” implica  que o USUÁRIO leu e concordou integralmente com os TERMOS DE USO. 
A BanCard oferece ao USUÁRIO uma licença não-exclusiva de acesso ao BanCard para uso.  Esta licença não inclui e terminantemente proíbe:   

• qualquer tipo de comercialização do BanCard, de sua marca ou de seu conteúdo sem consentimento expresso da BanCard;   
• copiar, modificar, distribuir, transmitir, exibir, publicar, disponibilizar,  licenciar ou criar obras derivadas a partir das  informações coletadas através do 

BanCard, sem o consentimento explícito da BanCard;   
• qualquer coleta de dados obtidos através do BanCard, como informações sobre produtos, preços, clientes e fornecedores,  para fins outros que não os 

autorizados nestes TERMOS DE USO; 
• qualquer uso de técnicas de mineração de dados, robôs ou ferramentas similares para extração e coleta de dados obtidos  através do BanCard; 

• qualquer uso de técnicas de engenharia reversa, como descompilação do aplicativo, captura de dados ou levantamento do  protocolo de comunicação 
do BanCard; 

• qualquer tipo de personificação indevida de outro USUÁRIO,  independente da finalidade;   
• informações falsas e/ou enganosas, ou que possam incitar, induzir ou promover atitudes discriminatórias, mensagens  violentas ou delituosas que 
atentem contra os bons costumes, à moral ou ainda que contrariem a ordem pública no cadastro ou edição de um campo de um produto ou loja, na 

inserção de preço ou na adição de um comentário,  ou em qualquer outro campo em que o usuário envie dados que poderão ser vistos ou 
compartilhados com outros USUÁRIOS; 

• no cadastro ou edição de um campo, o envio de foto que não ilustre corretamente o item sendo cadastrado/editado,  seja porque ela não contém a 
imagem do produto em questão, seja porque ela possui conteúdo ofensivo ou que possa prejudicar moralmente ou de qualquer outra forma a BanCard, 

qualquer um de seus sócios, funcionários ou qualquer outro USUÁRIO do  BanCard, ou de qualquer outro serviço prestado pela BanCard; 
• utilizar os serviços fornecidos pelo BanCard para fins outros que não os que a BanCard considera legítimos; 

• violar a privacidade de qualquer USUÁRIO do BanCard, ou de funcionário ou sócio da BanCard; 
• violar propriedade intelectual da BanCard ou de terceiros - entre eles:  direitos autorais, marcas e patentes - através de reprodução de material,  

sem a prévia autorização do proprietário. Qualquer uso indevido por parte do USUÁRIO termina a concessão desta 
licença de uso, tendo a BanCard o direito de cancelar, suspender, excluir e/ou desativar o acesso e/ou o material enviado pelo USUÁRIO, temporária ou 

definitivamente, ao seu único e exclusivo critério, sem prejuízo das cominações legais pertinentes e sem a necessidade de comunicar ao USUÁRIO a 
ação tomada.  A BanCard poderá, a qualquer momento, fazer modificações em relação à versão anterior, como novas funcionalidades, correção de erros 

de software, adição ou remoção de anúncios, ou ainda que desative funcionalidades previamente existentes. Tais atualizações do BanCard poderão 
eventualmente ser mandatórias por conta de alguma mudança significativa no funcionamento do sistema do BanCard ou por conta de qualquer tipo de 

urgência, estando o USUÁRIO ciente de que, nestes casos, o uso do aplicativo ficará bloqueado até que tenha sido atualizado para a nova 
versão.  A BanCard provê diferentes serviços para assistir o USUÁRIO com a facilidade de meios de pagamentos através do BanCard. Em vista disso, a 
BanCard reserva a si o direito de estabelecer quaisquer parcerias com terceiros que queiram anunciar suas marcas, ofertas, produtos e/ou serviços no 

BanCard.  A BanCard não vende, revende ou participa sob qualquer forma do ato de compra e/ou venda de qualquer produto divulgado e ou pago 
através do BanCard. A BanCard também não tem controle sobre os produtos ofertados por quaisquer usuário e ou parceiro conveniado no BanCard, 

bem como a qualidade, validade, segurança ou legalidade de qualquer um dos produtos exibidos durante a utilização do BanCard. Quaisquer dúvidas, 
questões ou reclamações devem ser tratadas diretamente com o usuário e ou parceiro conveniado que recebeu ou pagou através 

do BanCard.   
O USUÁRIO ENTENDE E CONCORDA, ATRAVÉS DA LEITURA DESTES TERMOS DE USO, QUE A BANCARD, JUNTAMENTE COM SEUS SÓCIOS E 

FUNCIONÁRIOS, NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER TIPO DE NEGOCIAÇÃO QUE O USUÁRIO VENHA A FAZER DECORRENTE DE INFORMAÇÃO 
DE CLIENTE, USUÁRIOS E OU CONVENIADOS, PRODUTO, PREÇO, DESCONTO OU OFERTA OBTIDA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO BanCard, FICANDO 

NESTE CASO ISENTA DE QUALQUER REINVIDICANÇÃO E/OU DISPUTA JUDICIAL QUE ENVOLVA O USUÁRIO, CONVENIADOS E OU TERCEIROS. 
Devido à natureza colaborativa do BanCard, em que os próprios USUÁRIOS acrescentam e alteram informações, em que os pagamentos realizados, 

mudam constantemente e novas ofertas são divulgadas a todo momento pelos usuários, a BanCard não garante a veracidade, corretude, validade ou 
completude dos dados fornecidos através do BanCard, independente da fonte, bem como a origem dos valores depositados, creditados e ou 

transacionados via aplicativo ou site. O USUÁRIO também deve checar por outros meios a veracidade dos pagamentos e ou recebimentos obtidas no 
BanCard e tomar todas as medidas necessárias para se proteger de danos, fraudes ou estelionatos, inclusive "on-line" e "off-line". 

Ao usar a ferramentas, BanCard, como meio de pagamentos e ou recebimentos que pode ser acessada em diversas telas do aplicativo, o USUÁRIO 
será único e exclusivo responsável por qualquer conteúdo que decida compartilhar,  estando BanCard doravante isenta de responsabilidade por 

qualquer conteúdo ofensivo comunicado a terceiros.  A BanCard faz seu melhor esforço, mas não garante acesso contínuo,  ininterrupto ou seguro ao 
BanCard e aos serviços prestados por ela, pois o funcionamento e utilização do BanCard está sujeito a diversos fatores externos, fora do controle da 

BanCard. Em virtude disso, a BanCard também não garante integridade, inviolabilidade ou autenticidade das informações contidas no BanCard e 
a utilização por parte do USUÁRIO é de sua única e exclusiva responsabilidade.  Qualquer dúvida ou problema pode ser encaminhado diretamente ao e-

mail  “bancard@bancard.com.br” e será respondido de maneira a tentar sanar qualquer questão de usabilidade que o USUÁRIO possua.  O USUÁRIO 
concorda que a BanCard pode vir a coletar informações sobre seu uso do BanCard para fins de estudo e melhoria do aplicativo, incluindo, mas não 

restrito a: parâmetros sobre a utilização de cada funcionalidade, produtos escaneados, itens visualizados, listas e compras realizadas explicitamente pelo 
USUÁRIO, lojas favoritas, dados de versão e sistema operacional, bem como outros dados do dispositivo, informação de geolocalização e quaisquer 
outros dados que o BanCard envie ou venha a enviar futuramente pela Internet durante a utilização por parte do USUÁRIO. O USUÁRIO aceita, ao 



concordar com estes TERMOS DE USO, que a BanCard tem o direito de utilizar qualquer informação por ele inserida ou editada no BanCard da forma 
que julgar conveniente, para fins estatísticos ou não, porém assegura que nenhuma informação privada será revelada ou divulgada a terceiros 

sem consentimento expresso do USUÁRIO, exceto quando por ventura se fizer necessário por conta de ordem judicial.  O USUÁRIO aceita e concorda 
em pagar a BanCard a titulo de serviços prestados o percentual correspondente divulgado no site da BanCard do valor total de sua transações 

realizadas através do BanCard. Ou outro percentual ou valor a ser estabelecidos entre as partes em aditivos contratuais assinados, que venha a somar a 
este.  O USUÁRIO autoriza a BanCard a descontar diretamente em seu saldo o valor correspondente as taxas de serviços prestados pela BanCard. 
RESCISÃO: Se você deixar de cumprir ou a BanCard suspeitar que você deixou de cumprir quaisquer disposições deste Termo, a BanCard, a seu 

exclusivo critério, sem aviso a você, poderá:  - Rescindir o presente Termo e/ou sua Conta, e você permanecerá responsável por todos os montantes 
devidos sob sua Conta até e incluindo a data da rescisão e/ou; - Revogar a licença do software, e/ou impedir o acesso ao Serviço(ou qualquer 

parte dele).  - A BanCard, reserva o direito de alterar, suspender ou interromper o Serviço  (ou qualquer parte ou conteúdo do mesmo) a qualquer 
tempo, com ou sem aviso a você, e a BanCard não será responsável perante você ou qualquer terceiro caso exerça tais direitos.  Para mais informações 
sobre privacidade, por favor consulte nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE.  O USUÁRIO que setar/tocar/clicar em “Aceito” na tela inicial do aplicativo do 
BanCard ou ao efetuar e ou confirmar seu cadastro ao utilizar os serviços da página  “http://www.bancard.com.br”, ou aplicativo no celular, leu, está 

ciente e concorda com todas as condições destes TERMOS DE USO e só assim poderá utilizar o BanCard. 
 
 


