Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade
Estes Termos e Condições Gerais de Uso e Política de Privacidade (doravante
denominado "Termos de Uso") regulamentam o uso dos serviços ofertados
pela Unit ao mercado.

1. Definições
1.1. Para efeito dos presentes Termos, as expressões destacadas a seguir terão os
significados abaixo atribuídos:
PLATAFORMA UNIT: Trata-se de uma plataforma digital brasileira adequada às
normas do Sistema Financeiro Nacional e do Banco Central, que oferta conteúdos
de educação financeira e recebe, processa e formaliza solicitações de crédito de
funcionários com carteira assinada, por meio da sua Instituição Financeira Parceira
(“MUTUANTE”).
MUTUANTE OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCERIA: s
 ão todas as Instituições
Financeiras que ofertam e comercializam produtos de crédito através da
PLATAFORMA UNIT;
EMPREGADOR OU EMPRESA PARCEIRA: é a empresa preocupada com a saúde
financeira de seus colaboradores e interessada em disponibilizar soluções
financeiras aos mesmos, por meio da viabilização de meios e canais à UNIT e seus
parceiros, para a oferta de conteúdos, materiais e palestras de educação financeira,
além da concessão de crédito de qualidade aos seus empregados, para pagamento
mediante desconto em folha de pagamento;
MUTUÁRIO OU TOMADOR: pessoa física que trabalha com carteira assinada e que
poderá solicitar empréstimos junto a Instituições Financeiras, por intermédio da
UNIT.
USUÁRIO: pessoa que acessa o site www.somosunit.com.br e a Plataforma Unit na
condição de usuário dos serviços de educação financeira ou de intermediação
financeira (“Tomador”).
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MÚTUO/EMPRÉSTIMO: trata-se da operação havida entre Instituição Financeira e
Tomador, na qual o segundo toma recursos financeiros da primeira, devendo
pagá-los nos termos do contrato firmado entre si.
LINHA DE CRÉDITO: é o valor total disponível ao MUTUÁRIO para liberação pela
MUTUANTE, mediante aprovação do EMPREGADOR, a título de empréstimo, o qual
poderá ser solicitado até o limite máximo da referida linha de crédito.
SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO: solicitação de recursos financeiros aberta pelo
MUTUÁRIO, através da Plataforma UNIT, website www.somosunit.com.br.
CRÉDITO DO EMPRÉSTIMO: é a data em que o valor do EMPRÉSTIMO solicitado, é
efetivamente creditado na conta corrente do MUTUÁRIO.
As referências nestes termos e condições para “nós”, e “nosso”, significa uma
referência à Unit. As referências a “sistemas” ou “Plataforma Unit”, ou “site”,
significa uma referência a um serviço prestado por nossos sistemas ou quaisquer
outros serviços online prestados por nós e todos os dados gerenciados, exibidos ou
transmitidos a partir de tais serviços. As referências a “você” e “seu” significa uma
referência a um Usuário da Plataforma Unit.
3. Introdução
3.1. Os termos e condições (“Termos e Condições”) a seguir explicam:
(i) Quem somos e quais serviços prestamos;
(ii) Como se tornar um Usuário da Plataforma Unit;
(iii) Como funciona a Plataforma Unit;
(iv) Política de dados;
(v) Condições Gerais da Plataforma Unit;
(vi) Outros termos importantes.
3.2. Ao usar a Plataforma da Unit, e os serviços prestados pela Unit através dela ou
por quaisquer outros meios, você deverá, necessariamente, confirmar que leu,
entendeu e concordou com estes Termos e Condições de Uso e Política de
Privacidade. Ao utilizar os serviços da Unit os presentes Termos de Uso e Política de
Privacidade passam a constituir um contrato vinculativo e de valor legal entre você
e a Unit.
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3.3. Estes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade também descrevem
como e quando nós coletamos, utilizamos e compartilhamos suas informações
através da Plataforma Unit e outros serviços que disponibilizamos aos Usuários. Ao
utilizar a Plataforma Unit e outros de nossos serviços, você concorda com a
realização da coleta, transferência, armazenamento, divulgação e utilização de suas
informações, tal como descrito nestes Termos e Condições de Uso e Política de
Privacidade. Isso inclui quaisquer informações que você decida fornecer que seja
considerada sensível sob a lei aplicável.
3.4. Ao aceitar estes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade, você
declara e garante que é maior de 18 (dezoito) anos e é responsável pelos atos
realizados na Plataforma Unit, bem como para os Termos e Condições de Uso e
Política de Privacidade e demais termos e condições aplicáveis à Plataforma Unit.
3.5. Se você não concordar com estes Termos e Condições de Uso e Política de
Privacidade ou se você tem menos de 18 (dezoito) anos de idade, você deve parar
de usar a Plataforma Unit imediatamente.

4. Quem somos e quais serviços prestamos
4.1. Unit Intermediação de Negócios Pagamentos e Cobrança LTDA (“UNIT”),
inscrita no CNPJ sob o n.º 34.207.218/0001-33, é uma empresa que tem como
missão melhorar a saúde financeira dos colaboradores de empresas privadas, por
meio da oferta de conteúdo de educação financeira e fomento ao acesso a crédito
mais barato e de qualidade, por meio de parceria estabelecida com instituições
financeiras autorizadas pelo Banco Central.
4.2. Por meio de parcerias, a Unit oferta aos colaboradores de empresas privadas
(“EMPREGADORAS OU EMPRESAS PARCEIRAS”):
●

Conteúdo de educação financeira, promovido via e-mail marketing, blog,
ebooks gratuitos, palestras in company etc.;

●

Serviço de intermediação para a contratação de crédito de qualidade, por
meio da abertura de linha de crédito aos colaboradores elegíveis junto a
instituição financeira parceiras, das quais a UNIT é correspondente bancária,
sendo a contratação 100% online, via Plataforma Unit.
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4.3. A Unit não realiza as operações de empréstimo diretamente, atuando como
procuradora de seus Usuários (i) na contratação de empréstimos perante a
Instituição Financeira Parceira, representados por Cédulas de Crédito Bancário –
CCBs; e (ii) como agente de cobrança, judicial ou extrajudicial, relativo ao crédito
dos empréstimos contratados por seu intermédio.
4.4. A Unit apenas atua na aproximação de Tomadores e Instituições Financeiras,
sendo uma Plataforma online, que além da intermediação da contratação de
empréstimo, presta serviços de (i) análise de crédito, (ii) educação financeira, e (iii)
gestão de pagamentos e cobrança.
4.5. As operações de empréstimo solicitados pelos Tomadores na Plataforma Unit
são contratados junto a Instituições Financeiras e formalizados por CCB(s) válidas
emitidas em favor da Instituição Financeira.
4.6. Cada empréstimo deve respeitar as nossas condições de crédito e os termos
da CCB emitida pelo Tomador em favor da Instituição Financeira Parceira da
Plataforma Unit. A CCB é um acordo separado e é regido por termos e condições
independentes.

5. Como se tornar um Tomador da Plataforma Unit
5.1. Para ser um Tomador na Plataforma Unit, você deve atender aos seguintes
critérios:
(i)

ser maior de 18 (dezoito) e menor de 60 (sessenta) anos e estar
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF/MF”);

(ii) estar empregado com carteira assinada - contrato de trabalho celetista
(CLT) com duração indeterminada ou superior ao prazo para pagamento
total do empréstimo;
(iii) ter ao menos 06 (seis) meses de efetivação de contrato CLT no emprego
atual;
(iv) Estar no mínimo a 36 (trinta e seis) meses da aposentadoria;
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(v) Não poderá ser Colaborador de empresas que estejam com Programas de
Demissão Voluntária - PDV;
(vi) Não poderá estar afastado das atividades sob quaisquer motivos (férias,
benefício previdenciário temporário ou cumprindo aviso-prévio);
(vii) indicar uma conta bancária para ser usada em suas movimentações
financeiras;
(viii) atender a critérios mínimos de risco de crédito e de prevenção à fraude
que incluem a obtenção de uma pontuação mínima de agências de
referência de crédito, tais como SPC Brasil ou Serasa Experian;
(ix) registrar-se na Plataforma Unit, informando os detalhes do seu perfil, bem
como sua pretensão de crédito;
(x) apresentar com fidedignidade os documentos e informações que lhe forem
solicitados pela Plataforma Unit no processo de cadastramento e de análise
de crédito.
5.2. Ao realizar o seu cadastro você deverá fornecer as informações pessoais
solicitadas pela Plataforma Unit, bem como informar o seu interesse, especificando,
dentre as opções, o valor e condições de prazo e pagamento. Tais informações,
juntamente com informações de bases públicas e privadas de dados, servirão de
fundamento para a análise do seu risco de crédito.
5.3. Como parte do processo de cadastro, a Unit precisará confirmar a sua
identidade, por meio do seu Empregador e de agências de referência de crédito,
tais como SPC Brasil ou Serasa Experian. Caso seja necessário, podemos requisitar
o envio de cópias autenticadas, ou não, de seus documentos de identificação, bem
como quaisquer outros documentos/informações que possamos precisar para fins
da análise de crédito do Tomador e para realização de procedimentos de
conheça-o-seu-cliente e de prevenção à lavagem de dinheiro. Enquanto você não
enviar seus documentos de identificação não será possível efetivar a contratação de
empréstimos na Plataforma Unit.
5.4. Você declara e garante à Unit que todas as informações fornecidas no cadastro
e no curso do processo de aplicação e empréstimo são verdadeiras e precisas em
todos os aspectos. Você é responsável por informar qualquer alteração ou
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atualização das informações fornecidas à Unit. A Plataforma Unit não é responsável
por qualquer informação não-verdadeira ou desatualizada fornecida pelos Usuários.

6. Como funciona a Plataforma Unit
6.1. Processo de contratação de empréstimo
6.1.1. O processo de contratação de empréstimo por intermédio da Unit tem início
com a solicitação de empréstimo feita pelo Tomador em nosso site
www.somosunit.com.br. Nesse momento, o Tomador deverá informar o valor que
deseja e em quantas parcelas pretende pagar o empréstimo, além de dados
pessoais e financeiros, por meio do preenchimento do formulário de solicitação de
crédito.
6.1.2. Realizado o cadastro e solicitado o empréstimo por meio da Plataforma Unit,
a Unit e/ou a Instituição Financeira Parceira irão realizar procedimentos e consultas
para validação da informações fornecidas por você, análise do seu risco crédito,
além de procedimentos antifraude e de prevenção à lavagem de dinheiro.
6.1.2.1. Para tanto, você desde já autoriza a Unit e/ou a Instituição Financeira
Parceira a realizar consultas dos seus dados junto ao Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central (SCR), nas agências de referência de crédito, tais como
Serasa Experian, ou por quaisquer outros meios legais.
6.1.2.2. Você também autoriza a Unit a consultar/validar junto ao seu Empregador
os seguintes dados: nome completo, CPF, cargo, data de admissão, salário bruto,
salário líquido, margem consignável. Além de consultar histórico de advertências.
6.1.2.3. Fica a Unit autorizada, ainda, a consultar o seu PIS, quando tal dado seja
solicitado no formulário de cadastro, no sistema RAIS do Governo Federal.
6.1.2.4. Você fica ciente que a contratação de empréstimo dependerá da existência
de margem consignável suficiente em sua folha de pagamento para amparar as
prestações decorrentes da operação contratada, na forma da legislação em vigor.
6.1.3. Para a aprovação do crédito a Unit poderá solicitar outros dados pessoais
que se fizerem necessários, como dados bancários e endereço residencial, bem
como solicitar o envio, em arquivo digitalizado, do(a) (i) seu documento de
identificação (RG, CNH ou RNE), (ii) foto frontal do próprio rosto; e (iii)
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comprovante de endereço residencial, quando necessário; (iv) carteira de trabalho;
(v) contracheques;
6.1.4. Com base na avaliação de crédito feita pela Unit e/ou pela Instituição
Financeira Parceira, você – caso tenha seu crédito pré-aprovado –, receberá um
resumo das condições de seu empréstimo, contendo: (i) valor de principal; (ii) valor
da tarifa de cadastro; (iii) valor do Imposto sobre Operações Financeiras (“IOF”);
(iv) número de parcelas mensais; (v) data de vencimento das parcelas mensais;
(vi) valor das parcelas mensais; (vii) taxa de juros do empréstimo; (viii) Custo
Efetivo Total do Empréstimo (“CET”); e (ix) indicação da forma de pagamento das
parcelas mensais.
6.1.5. Caso sua solicitação de empréstimo não seja aprovada você será
comunicado pela Unit e receberá instruções de como melhorar o seu score de
crédito e dicas de educação financeira.
6.1.6. Na hipótese de aceite das condições do crédito pré-aprovado, você deverá
confirmar os seus dados e assinar digitalmente o contrato de empréstimo,
formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário - CCB.
6.1.7. Em até 48h após a assinatura da Cédula de Crédito Bancário você receberá
os recursos financeiros do empréstimo, já líquidos do IOF e da Taxa de
Intermediação – remuneração da Unit e da Instituição Financeira Parceira cobrada
pelos serviços prestados –, em conta bancária de sua titularidade, conforme
indicado em seu cadastro realizado pela Plataforma Unit.
6.1.8. Fica ressalvado o direito da Unit de manter as informações, dados dos
Usuários e/ou dos empréstimos a eles concedidos, cuja manutenção seja imposta à
Unit em razão de normas contratuais, legais, administrativas, regulamentares e de
política interna ou, ainda, cuja manutenção seja necessária para cumprimento de
ordem judicial ou administrativa. As referidas informações poderão ser mantidas
pela Unit, mesmo diante da exclusão da conta do Usuário na Plataforma Unit.
6.1.9. Eventualmente, as operações ainda poderão abranger a contratação com
seguradora parceira (“Seguradora”) de apólice de seguro para cobertura de risco de
crédito (“Seguro”). Nessa hipótese a Unit cobrará dos Tomadores o prêmio cobrado
pela Seguradora.
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6.2. Pagamento do Empréstimo
6.2.1. O modo, forma e tempo de pagamento das parcelas do empréstimo são
definidos pelos termos da CCB emitida por você em favor da Instituição Financeira
Parceira da Plataforma Unit.
6.2.2. Você reconhece a Unit como parte legítima para realizar a cobrança e
recebimento mensal relativos ao pagamento das parcelas do empréstimo, de forma
que toda e qualquer comunicação, questionamento, dúvida ou relacionamento do
Usuário no que se refere ao empréstimo serão realizadas exclusivamente por
intermédio da Unit (e não diretamente com a Instituição Financeira Parceira).
6.2.3. Como Plataforma de Intermediação de Empréstimos Consignados Privados,
os empréstimos contratados por meio da Plataforma Unit são pagos mediante
desconto em folha de pagamento. Mensalmente a Empresa Parceira, antes de
promover o pagamento do salário ao Tomador, realiza a retenção do valor da
parcela do seu holerite (folha de pagamento), transferindo tal quantia à conta
específica indicada pela Unit no Contrato de Parceria Comercial.
6.2.4. Você autoriza, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de
pagamento dos valores referentes às parcelas do empréstimo contratado por
intermédio da Plataforma Unit. O valor do desconto poderá corresponder a até 30%
da sua renda líquida mensal.
6.2.5. O desconto previsto na Cláusula 6.2.3. também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas ao Tomador, no caso de encerramento do contrato de trabalho,
e remuneração disponível, também no percentual de 30%, conforme legislação em
vigor.
6.2.6. Você poderá efetuar o pagamento do empréstimo inteiro, em qualquer
momento, sem custo adicional desde que você pague o valor principal em aberto,
juntamente com os juros devidos até a data em que o empréstimo for quitado
(liquidação antecipada com desconto proporcional de juros).

6.3. Inadimplemento
6.3.1. Independentemente do desconto das parcelas do empréstimo e do repasse
dos valores a ser realizado pela Empresa Parceira, o Tomador é o responsável pelos
pagamentos das prestações até a data dos seus respectivos vencimentos.
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6.3.2. Caso a Empresa Parceira, por qualquer motivo, não realize a retenção,
repassando ao Tomador o valor do salário sem o desconto da prestação do
empréstimo, é dever do Tomador realizar o pagamento até a data de vencimento
da parcela, caso contrário ficará caracterizada a inadimplência contratual.
6.3.2.1. Nos casos de falta de desconto do valor de parcela, o pagamento será
realizado por meio de boleto bancário, o qual será enviado pela Unit assim que
identificada a falta de desconto e repasse do valor da prestação pela Empresa
Parceira, sempre com antecedência mínima de 5 dias ao vencimento da parcela.
6.3.2.2. O boleto também poderá ser solicitado por você através de quaisquer dos
canais de atendimento da Unit.
6.3.3. O atraso de 1 (um) dia após a data em que o pagamento era devido, será
entendido como conta em atraso e isto implicará na sua constituição automática em
mora, independentemente de aviso ou notificação, acarretando a cobrança de (i)
multa de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
calculados pro rata dies, a partir da data em que o pagamento era devido até a
data do efetivo pagamento, além da correção do valor devido calculado pelo índice
IGPM ou outro índice que venha a substituir o IGPM.
6.3.6. A inadimplência do Tomador poderá ensejar, ainda, a cobrança extrajudicial
e/ou judicial – inclusive mediante execução da(s) CCB(s) que lastreia(m) o
empréstimo – dos valores devidos, acrescidos da incidência de 20% a título de
honorários advocatícios.
6.3.7. A Unit adverte que eventuais atrasos ou descumprimentos por parte do
Tomador poderão impactar negativamente em sua classificação de crédito para
futuros empréstimos.
6.4. Vencimento Antecipado
6.4.1. Além dos casos previstos em lei, a CCB estará automática e
antecipadamente vencida, com a imediata exigibilidade de todas as obrigações
contraídas pelo Tomador, independentemente de qualquer notificação, interpelação
ou comunicação, judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
(i) se o Tomador deixar de observar qualquer das suas obrigações previstas na
CCB ou nestes Termos e Condições; ou
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(ii) se for incorreta, incompleta, inverídica, falsa, omissa e/ou inexata qualquer
declaração por parte do Tomador na CCB ou nestes Termos e
Condições outros instrumentos a eles relacionados.
6.5. Remuneração da Unit, Taxas e Custos
6.5.1. Pelos serviços de intermediação financeira, avaliação de crédito, criação de
“score” individual e personalizado, o Tomador concorda em pagar à Unit a quantia
equivalente a até 8% (oito por cento) do valor da Cédula de Crédito Bancário
(“CCB”) emitida em favor da Instituição Financeira Parceira, uma vez ocorrida a
aprovação e concretização da operação de crédito (“Taxa de Intermediação”).
6.5.2. Além da taxa de intermediação, o Tomador também será responsável pelo
pagamento de custos bancários e de operação, tais como, mas não se limitando a,
valores de taxas de transferências bancárias, impostos (IOF entre outros aplicáveis)
e demais custos operacionais que possam surgir.
6.5.3. O Tomador declara estar ciente de que, no momento em que a Instituição
Financeira emissora da CCB realizar a transferência do valor mutuado para a sua
conta corrente, haverá retenção de IOF, da Taxa de Intermediação da Unit, bem
como de outros tributos e custos operacionais, cujo cobrança esteja autorizada
neste Instrumento e que venham a incidir sobre a operação.
6.6. Extinção de Cadastro Unit
6.6.1. Caso não deseje mais ser um membro da Plataforma Unit e desde que não
haja nenhum empréstimo em vigor, o Usuário poderá cancelar o seu cadastro
mediante solicitação por e-mail a ser encaminhada para o endereço
suporte@somosunit.com.br, ao passo que providenciaremos o cancelamento de seu
cadastro em até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento de sua mensagem
comunicando sua intenção de cancelamento.
6.6.2. A Unit poderá ainda efetuar o cancelamento de seu cadastro e a sua
exclusão da Plataforma Unit nas seguintes hipóteses:
a) violação destes Termos e Condições;
b) violação de qualquer termo ou condição da CCB ou qualquer documento
relacionado a este;
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c) se houver suspeita de fraude, envolvimento com lavagem de dinheiro ou
quaisquer outras atividades criminosas;
d) utilização da Plataforma Unit ou informação disponível na Plataforma Unit em
benefício de terceiros sem o consentimento prévio por escrito por parte da
Unit; ou
e) utilização da Plataforma Unit em qualquer uma das seguintes formas:
1. de qualquer forma que cause ou possa causar a interrupção,
danificação ou qualquer outro efeito negativo à Plataforma Unit ou a
seu acesso;
2. para fins fraudulentos, ou em conexão com uma atividade criminosa;
3. para enviar, usar ou reutilizar qualquer material que seja ilegal,
ofensivo, abusivo, indecente, difamatório, obsceno ou ameaçador; ou
em violação de direito autoral, marca, privacidade ou qualquer outro
direito; ou de qualquer outra forma prejudicial a terceiros; ou
censurável; ou que consista em, ou contenha vírus, campanha política,
solicitação comercial, correntes, mensagens em massa ou qualquer
spam; ou
4. para
causar
aborrecimento,
inconveniência
desnecessária à Unit e/ou aos seus Usuários.

ou

ansiedade

6.6.3. O cancelamento de seu cadastro na Plataforma Unit não irá necessariamente
resultar em uma rescisão de qualquer CCB do qual você já seja parte.
6.6.4. O cancelamento do cadastro na Plataforma Unit implicará na impossibilidade
de solicitação de novos empréstimos na Plataforma, e poderá ensejar o vencimento
antecipado do contrato, o que ficará a critério da Unit.

7. Política de dados
7.1 Informações específicas dos Usuários
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7.1.1. Esta seção especifica quais informações devem ser disponibilizadas pelos
Usuários e verificadas pela Unit no ato do cadastramento dos Usuários e em
preparação para as operações de empréstimo.
7.1.2. Todas as informações requeridas estão de acordo com o disposto na Lei
Complementar nº 105 de 10 janeiro de 2001, a qual dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras.
7.1.3. Os presentes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade e os
demais documentos da Unit estão de acordo com Código de Defesa do Consumidor,
o Marco Civil da Internet e Lei de Sigilo Bancário.
7.1.4. Você garante que todas as informações que fornecer na Plataforma Unit são
verdadeiras e precisas em todos os aspectos. Você nos informará se alguma das
informações que você forneceu for alterada ou atualizada. A Plataforma Unit não é
responsável por qualquer informação não-verdadeira ou desatualizada fornecida
pelos Usuários.
7.1.5. Ao acessar a Plataforma Unit e disponibilizar suas informações pessoais,
você está ciente e, neste ato, concorda expressamente que as seguintes
informações sejam coletadas e armazenadas pela Unit, além de outras informações
que você nos forneça.
7.1.6. Informações que coletamos dos Usuários dos serviços de educação e de
intermediação financeira:
i.nome completo;
ii.CPF;
iii. profissão;
iv. nome da empresa em que trabalha;
v. cargo
vi.número de telefone residencial, telefone celular e endereço de e-mail;
7.1.7. Informações que coletamos exclusivamente dos usuários do serviço de
intermediação financeira (“Tomadores”):
7.1.7.1. A análise de crédito e a veiculação da solicitação de empréstimo na
Plataforma Unit depende de diversas informações disponibilizadas pelo Tomador,
tais como valor solicitado, tempo estimado para pagamento, taxa de juros, histórico
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de crédito, renda salarial, tempo de contrato de trabalho etc. Para determinar estas
informações é preciso que o Tomador forneça:
i.ficha cadastral Unit preenchida e assinada;
ii.contratos da operação assinados eletronicamente;
iii.declaração de pessoa politicamente exposta;
iv.autorização para consulta perante o Sistema de Informações de Crédito do
Banco Central (SCR);
v.autorização para consulta na central de riscos do SPC Brasil, do Serasa e
de outras entidades e/ou ferramentas de análise de crédito ou de prevenção
fraudes;
vi.cédula de identidade e autoridade emissora;
vii.comprovante de inscrição no CPF/MF;
viii.nome do seu empregador;
ix.número do PIS;
x.comprovante de renda salarial;
xi.endereço comercial/residencial; e
xii.informações bancárias de conta-corrente.
7.1.7.2. Além das informações acima indicadas, você está ciente e, neste ato,
concorda expressamente que, no cadastro como Tomador na Plataforma Unit outras
informações adicionais poderão ser coletadas, tais como:
i.código postal;
ii.endereço de correspondência;
iii.detalhes referentes ao histórico de transações SCR (Sistema de
Informações de Crédito do Banco Central).
iv.posição GPS;
v.Imposto de Renda;
vi.E demais informações solicitadas à você opcionalmente e com o seu
consentimento.
7.1.8. Para fins de execução da operação desejada, as informações disponibilizadas
serão consideradas verdadeiras. Na hipótese de informações falsas serem
disponibilizadas, terceiros serão acionados com o intuito de apurar a possibilidade
de fraude; estes terão acesso às informações disponibilizadas com o exclusivo
objetivo de verificar a ocorrência ou não da possível fraude.
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7.1.9. Ao acessar a Plataforma Unit, mesmo os Usuários anônimos estarão sujeitos
à verificação de suas informações mínimas, para fins de elaboração de estatísticas
referentes aos Usuários Unit. Ressalta-se que o anonimato será mantido.
7.1.10. O Tomador autoriza a Unit a consultar o CPF informado em serviços de
proteção ao crédito e, neste ato, concorda que a Unit poderá coletar, armazenar,
tratar e usar, se julgar necessário, as informações a seguir para as finalidades
dispostas nestes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade.
7.1.11. O Tomador também autoriza a Unit a consultar o PIS informado no sistema
RAIS do Governo Federal e, neste ato, concorda que a Unit poderá coletar,
armazenar, tratar e usar, se julgar necessário, as informações a seguir para as
finalidades dispostas nestes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade.
7.1.12. Por fim, o Tomador autoriza a Unit a consultar informações junto à
Empresa Parceira relacionadas ao seu contrato de trabalho, bem como à execução
do mesmo e, neste ato, concorda que a Unit poderá coletar, armazenar, tratar e
usar, se julgar necessário, as informações a seguir para as finalidades dispostas
nestes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade.
7.1.13. Você está ciente e, neste ato, concorda que outras informações exigidas
por lei, ou a critério exclusivo e subjetivo da Unit poderão ser requeridas e exigidas
pela Plataforma Unit para análise de risco, ou outro motivo, para formalização do
empréstimo ou investimento.
7.2. Possíveis finalidades para as informações disponibilizadas
7.2.1. O uso das informações coletadas e armazenadas exige o processamento de
dados que poderá ser feito pela própria Unit. O Usuário expressamente concorda
com a transferência desses dados a outros agentes de mercado, tais como
instituições financeiras, que serão necessárias, única e exclusivamente, na
consecução das transações realizadas na Plataforma Unit.
7.2.2. A Unit, empresas do grupo Unit ou terceiros prestadores de serviços estão
autorizados a utilizar as informações disponibilizadas pelos Usuários para os
seguintes propósitos:
i.verificação da identidade do Usuário;
ii.prevenir a ocorrência de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro;
iii.identificar possível fraude;
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iv.efetuar a análise de crédito dos Tomadores;
v.administrar e aprimorar a Plataforma Unit;
vi.tornar a página de acesso da Unit disponível aos seus usuários e identificar
os serviços de seus interesses;
vii.personalizar o conteúdo, como fazer sugestões ou mostrar contas de
usuários a outros usuários por interesses relacionados;
viii.Personalizar e melhorar a sua experiência na Plataforma Unit;
ix.realizar controles regulamentares requeridos pela legislação/regulação
aplicáveis;
x.contatar os Usuários nas ocasiões necessárias;
xi.manter informados quaisquer terceiros possivelmente interessados e/ou
relacionados à operação desejada; e
xii.garantir a execução da operação desejada.
7.2.3. A Unit se compromete a utilizar as informações disponibilizadas somente
mediante a anuência dos Usuários, que decorrerá da declaração de concordância
com estes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade.
7.2.4. Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário nestes Termos e
Condições de Uso e Política de Privacidade, a Unit pode manter ou divulgar suas
informações caso acredite que tal conduta é razoavelmente necessária para o
cumprimento de leis, regulamentos, procedimentos legais ou ato/ordem de
autoridade governamental; para proteger a segurança de qualquer pessoa; resolver
problemas relacionados a fraude, segurança ou problemas técnicos; ou proteger os
direitos e a propriedade da Unit e dos Usuários.
7.2.5. Na eventualidade de a Unit estar envolvida em processo de falência, fusão,
aquisição, reorganização ou de venda de ativos, suas informações poderão ser
vendidas ou transferidas como parte desse processo.
7.3. Dados de registro e cookies
7.3.1. A Unit utiliza cookies para aperfeiçoar a performance da Plataforma Unit e
fornecer uma experiência melhor a seus Usuários. Cookies são pequenos arquivos
de dados que são transferidos para o seu computador ou dispositivo móvel. A Unit
pode utilizar tanto cookies de sessão como cookies persistentes para compreender
melhor de que forma você interage com a Plataforma Unit e os serviços
disponibilizados pela Unit, para monitorar a utilização agregada pelos Usuários e
redirecionamento de tráfego web na Plataforma Unit, assim como para melhorar e
personalizar nossos serviços. Ao deletar nossos cookies ou desabilitar futuros

15

cookies, o Usuário não poderá ter acesso a certas áreas ou serviços oferecidos pela
Plataforma Unit.
7.3.2. Nós recebemos informações quando você interage com nossa Plataforma
Unit ou serviços mesmo se não tiver criado um cadastro (“Dados de Registro”). Por
exemplo, quando você visita o website, acessa os nossos serviços, interage com as
nossas notificações por e-mail, podemos receber informações sobre você. Estes
Dados de Registro podem incluir seu endereço IP, tipo de navegador, sistema
operacional, página da web de origem, páginas da web visitadas, localização, seu
operador de celular, informações de dispositivo, termos de pesquisa ou informações
de cookies. Os Dados de Registro poderão ser utilizados para fazer deduções de
tópicos que podem interessar a você, para personalizar o conteúdo a você etc. Nós
mantemos os Dados de Registro conforme necessário para as finalidades descritas
nestes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade.
7.3.3. Quando um visitante acessa qualquer página de nosso site, nossos
servidores automaticamente obtêm seu nome de domínio e endereço IP, por
exemplo. A Unit utiliza essas informações na administração de seu site para
examinar seu tráfego agregado, investigar abusos com relação à Plataforma Unit ou
seus usuários e/ou garantir o cumprimento da legislação vigente. A Unit não
disponibiliza essas informações a terceiros, com exceção das hipóteses previstas
em lei, como fornecimento de dados mediante decisão judicial.
7.3.4.

Dentre as informações obtidas dessa forma pode-se apontar:
i.informações relativas ao tipo de assinatura na Plataforma Unit, a qual está
diretamente relacionada à operação desejada;
ii.detalhes sobre as consultas realizadas na Plataforma Unit
iii.conteúdo publicado pelo Usuário, mesmo que este não esteja diretamente
relacionado a operação desejada na Plataforma Unit;
iv.dados técnicos que podem incluir a URL, o endereço IP, ID único do
dispositivo, rede e desempenho do computador, tipo de navegador, idioma e
informações de identificação e informações transacionais que possibilitem o
gerenciamento de direitos digitais, sendo todas estas informações referentes
exclusivamente ao Usuário; e
v.informação de localização do acesso.

7.3.5. Há ainda a possibilidade de utilização de cookies e outras tecnologias
similares, com o exclusivo intuito de coletar referidas informações adicionais.
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8. Condições Gerais
8.1. Alterações nos Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade
8.1.1. Periodicamente podem ser feitas alterações nestes Termos e Condições de
Uso e Política de Privacidade. Quaisquer alterações nestes Termos e Condições de
Uso e Política de Privacidade serão previamente informadas por e-mail e também
publicadas na Plataforma Unit, com prazo de antecedência de 30 (trinta) dias da
efetiva modificação. Caso você continue utilizando a Plataforma Unit após as
alterações destes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade significará
que você concordou com tais alterações e que está legalmente sujeito a tais
alterações.
8.2. Dever Geral de Confidencialidade
8.2.1. Ao utilizar a Plataforma Unit, você concorda que a Unit terá acesso a certas
informações pessoais suas. Os presentes Termos e Condições de Uso e Política de
Privacidade esclarecem quais informações podem ser acessadas e como elas serão
utilizadas e armazenadas pela Unit.
8.2.2. A Unit protege os direitos de privacidade dos Usuários que se cadastrarem
e/ou que de qualquer forma utilizarem a Plataforma Unit, nos termos da legislação
aplicável e destes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade.
8.2.3. Todas as informações que possam identificá-lo individualmente, direta ou
indiretamente, incluindo suas informações de cadastro, dados armazenados em
cookies e informações a respeito do seu acesso e utilização da Plataforma Unit
(incluindo informações de Protocolo de Internet) serão utilizadas de acordo com as
finalidades constantes nestes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade e
demais Políticas da Plataforma Unit.
8.3. Uso do Conteúdo Unit
8.3.1. Os direitos autorais de todo o material da Unit, incluindo, sem limitações,
textos, dados, artigos, design, códigos-fonte, softwares, fotos, imagens e outras
informações (coletivamente, o “Conteúdo”), são de propriedade da Unit ou
licenciados para a Unit pelo autor original do material e estão protegidos sob as Leis
nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998.

17

8.3.2. Os Usuários concordam em não reproduzir, duplicar, copiar, vender,
revender ou explorar com ou sem finalidade comercial qualquer parte das
informações e Conteúdo da Plataforma Unit, bem como se obrigam a utilizar todo o
Conteúdo da Plataforma Unit de forma lícita, sendo vedada a reprodução,
distribuição, transformação, comercialização ou modificação do Conteúdo, sem a
prévia e expressa autorização da Unit.
8.3.3. Sem prejuízo de outras medidas que entender cabíveis, a Unit poderá
advertir, suspender ou cancelar, temporária ou definitivamente, o cadastro do
Usuário, a qualquer tempo, iniciando as ações legais cabíveis ou outra medida
cabível se o Usuário não cumprir qualquer dispositivo aqui previsto ou nos demais
contratos da Plataforma Unit.
8.3.4. Ao se cadastrar na Plataforma Unit, o Usuário concede à Unit uma licença
gratuita, para o uso de todo e qualquer conteúdo, foto ou imagem postado na
Plataforma Unit, de acordo com os fins estabelecidos nestes Termos e Condições de
Uso e Política de Privacidade.
8.4. Política de Comunicação
8.4.1. Quando qualquer Usuário se registra na Plataforma Unit, ele receberá
e-mails para confirmar ações e solicitações específicas. Receberá também
notificações referentes a etapas importantes do seu relacionamento com a Unit. O
Tomador receberá notificações sobre seu pedido de empréstimo pessoal, seus
pagamentos e o seu balanço, por exemplo. Essas notificações transacionais não
possuem opções de desligamento (opt-out), uma vez que são enviadas por medidas
de segurança pela Plataforma Unit.
8.4.2. Poderemos também responder e-mails enviados por Usuários, se aplicável.
Eventualmente enviaremos pesquisas e outras comunicações (diretamente ou por
empresas parceiras) que julgarmos relevantes para o Usuário, mas essas
comunicações são de recebimento voluntário e o Usuário poderá programar sua
conta para não recebê-las (opt-out) .
8.5. Links
8.5.1. O Usuário reconhece e concorda que a Unit não tem controle sobre sites ou
recursos externos acessados através de links em sua página de acesso. Assim, a
Plataforma Unit não endossa e não se responsabiliza por qualquer conteúdo de
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terceiros, propaganda, produtos e serviços contidos em anúncios de terceiros em
seu site.
8.5.2. A Unit se exime também de qualquer responsabilidade pelos termos de uso e
políticas de privacidade desses websites ou outros materiais contidos ou
disponibilizados neles. Tampouco compartilha, subscreve, monitora, valida ou
aceita a forma como os sites ou as ferramentas de armazenamento de conteúdo a
que referem os links postados em sua página coletam, processam e transferem
suas informações pessoais. Neste sentido, sugerimos que o Usuário se informe
sobre os termos de uso, políticas de privacidade e demais documentos que venham
a reger seu acesso a sites de terceiros antes de fornecer qualquer tipo de
informação.
8.5.3. O Usuário expressamente reconhece e concorda que a Unit não será
responsável, direta ou indiretamente, por quaisquer perdas e danos que sejam
efetiva ou alegadamente causados pela, ou relacionados à, confiança depositada
nas informações, bens e serviços disponíveis no ou através de tais sites de
terceiros.
8.6.

Segurança

8.6.1. Apesar de a Unit tomar as precauções necessárias, esta não se
responsabiliza por eventuais fraudes no sistema, as quais possam resultar no
acesso de terceiros não autorizados às informações disponibilizadas pelos usuários.
8.6.2. A Unit limita o acesso aos dados e informações pessoais coletados aos seus
próprios colaboradores que possam ter necessidade de conhecê-las para exercer
suas funções e mantém controles de acessos nos termos da lei.
8.7.

Acesso e atualização das informações do usuário

8.7.1. Os Usuários podem acessar as informações disponibilizadas ou alterá-las a
qualquer momento através da plataforma Unit, mediante solicitação feita aos canais
de contato da Unit.
8.8. Fale conosco
8.8.1. Na ocorrência de quaisquer dúvidas ou comentários sobre estes Termos e
Condições de Uso e Política de Privacidade, por favor entrem em contato
em suporte@somosunit.com.br.
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8.9. Termo de Concordância
8.9.1. AO ADERIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO E POLÍTICA DE
PRIVACIDADE, O USUÁRIO ESTÁ EXPRESSAMENTE AUTORIZANDO A UNIT A
UTILIZAR E COMPARTILHAR COM OUTRAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO
UNIT, BEM COMO COM PARCEIROS COMERCIAIS CONFIÁVEIS E TERCEIROS
PRESTADORES DE SERVIÇOS, OS QUAIS PODEM OU NÃO ESTAR LOCALIZADOS NO
BRASIL, QUALQUER INFORMAÇÃO PRESTADA À UNIT, DESDE QUE ESSE
COMPARTILHAMENTO SEJA NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS PELO USUÁRIO. O USUÁRIO RECONHECE A IMPORTÂNCIA DO
COMPARTILHAMENTO DE TAIS INFORMAÇÕES, VISANDO EXCLUSIVAMENTE A
ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DA
PLATAFORMA UNIT E OBTENÇÃO DA OPERAÇÃO DESEJADA. CONCORDA TAMBÉM
QUE, AO ADERIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O CONSENTIMENTO DO USUÁRIO REFERE-SE À TOTALIDADE DA DURAÇÃO DE SUA
RELAÇÃO COM A UNIT.
8.10. Avisos Legais e limitações de responsabilidade
8.10.1. Seu acesso para uso da Plataforma Unit e de outros serviços
disponibilizados pela Unit são de sua responsabilidade. Você entende e concorda
que a Plataforma Unit e outros serviços disponibilizados pela Unit são fornecidos a
você “TAL QUAL” e “CONFORME DISPONÍVEIS”. Sem prejuízo do referido
anteriormente e na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, A Unit
EXCLUI TODAS E QUAISQUER GARANTIAS E CONDIÇÕES, SEJAM IMPLÍCITAS OU
EXPLÍCITAS, DE ADEQUAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO, DE ADEQUAÇÃO A UMA
FINALIDADE ESPECÍFICA OU DE NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS. A Unit não presta
qualquer tipo de garantia ou declaração e exclui qualquer responsabilidade: (i) pela
completude, exatidão, disponibilidade, tempestividade, segurança ou confiabilidade
da Plataforma Unit; (ii) por qualquer dano sofrido pelo seu sistema de computador,
perda de dados, ou qualquer outro tipo de dano resultante do seu acesso ou
utilização da Plataforma Unit; (iii) pela exclusão, falha de armazenamento ou
transmissão de quaisquer conteúdos e outras comunicações mantidas pela
Plataforma Unit; e (iv) pela adequação da Plataforma Unit às suas exigências ou
pela disponibilidade da Plataforma Unit de forma ininterrupta, segura ou livre de
erros ou defeitos. Nenhum conselho ou informação, seja escrito ou oral, obtido pela
Unit criará qualquer garantia ou declaração que não esteja expressamente
estabelecida nestes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade.
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8.10.2. A UNIT NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS,
INCIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS OU PUNITIVOS, ASSIM COMO POR
QUALQUER PERDA DE LUCROS OU RECEITAS, SEJA DIRETA OU INDIRETA, OU POR
QUALQUER PERDA DE DADOS, USO, FUNDO DE COMÉRCIO OU QUAISQUER
PERDAS INTANGÍVEIS, DECORRENTES DE (i) SEU ACESSO, UTILIZAÇÃO OU
INCAPACIDADE DE ACESSO OU UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA UNIT; (ii) QUALQUER
CONDUTA OU CONTEÚDO DE TERCEIROS NOS SERVIÇOS INCLUINDO, SEM
LIMITAÇÃO, QUALQUER CONDUTA DIFAMATÓRIA, OFENSIVA OU ILEGAL DE
OUTROS USUÁRIOS OU TERCEIROS; (iii) QUALQUER CONTEÚDO OBTIDO ATRAVÉS
DA PLATAFORMA UNIT; OU (iv) ACESSO, UTILIZAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO
AUTORIZADOS DE SUAS TRANSMISSÕES OU CONTEÚDO. AS LIMITAÇÕES DESTA
SUBCLÁUSULA SÃO APLICÁVEIS A QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE,
SEJA COM BASE EM GARANTIA, CONTRATO, DISPOSIÇÃO LEGAL OU
REGULAMENTAR, RESPONSABILIDADE CIVIL (INCLUINDO CULPA) OU DE OUTRA
FORMA, TUDO ISSO INDEPENDENTEMENTE DE A UNIT TER SIDO OU NÃO TER
SIDO INFORMADA DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, E AINDA
QUE QUALQUER DAS FORMAS DE REPARAÇÃO DESCRITAS ACIMA NÃO TENHA
CUMPRIDO A SUA FINALIDADE ESSENCIAL.
8.10.3. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIA
IMPLÍCITAS OU A LIMITAÇÃO DA VIGÊNCIA DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS,
PORTANTO, A PRESENTE CLÁUSULA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ EM SUA
TOTALIDADE, MAS IRÁ SE APLICAR AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI
APLICÁVEL.

9. Outros termos importantes
9.1. A nulidade ou invalidade de qualquer das disposições destes Termos e
Condições de Uso e Política de Privacidade não prejudicará a validade e eficácia das
demais cláusulas ou destes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade
Caso alguma decisão judicial em caráter definitivo pronuncie-se sobre a invalidade
ou ineficácia de qualquer das disposições destes Termos e Condições de Uso e
Política de Privacidade as partes deverão substituir a regra inquinada por outra que,
sendo lícita, permita sejam alcançados, na maior extensão possível, os resultados
práticos inicialmente visados.
9.2. Todas as renúncias, indenizações e exclusões nestes Termos e Condições de
Uso e Política de Privacidade sobreviverão à rescisão do acordo entre nós por
qualquer razão.
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9.3. Podemos, no todo ou em parte, transigir, renunciar ou adiar, na nossa
absoluta discrição, qualquer direito concedido a nós nestes Termos e Condições de
Uso e Política de Privacidade sem de modo algum prejudicar ou afetar os nossos
direitos em relação a estes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade.
9.4. As partes reconhecem que: (i) o não exercício, por qualquer delas, ou o atraso
no exercício de qualquer direito que lhes seja assegurado por este instrumento ou
por lei não constituirá novação ou renúncia de tal direito, nem prejudicará o seu
eventual exercício, a qualquer tempo; (ii) a renúncia, por qualquer das partes, de
algum dos direitos ou poderes previstos nestes Termos e Condições de Uso e
Política de Privacidade somente será válido se formalizado por escrito.
9.5. Estes Termos e Condições, a CCB e os Termos e Condições de Uso e Política de
Privacidade estabelecem a totalidade do acordo entre o Tomador e a Unit com
relação ao uso da Plataforma Unit, sendo que estes documentos substituem todas e
quaisquer representações, comunicações e acordos anteriores (escrito ou oral) feito
pelas partes.
9.6. A Unit poderá ceder, transferir, novar ou não exercer qualquer dos seus
direitos ao abrigo destes Termos e Condições, por si só ou através de qualquer
empresa ou outra entidade legal que esteja sob o controle ou participação acionária
da Unit.
9.7. Estes Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade são regidos pelas
leis da República Federativa do Brasil.
9.8. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas destes Termos e Condições serão
dirimidas no Foro da Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, com a exclusão de
quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.
Essa versão dos Termos e Condições Gerais de Uso e Política de Privacidade data de
06.08.2020.
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