TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO PRODUTO
POWER CREDIT
Este Instrumento que contempla os Termos e Condições de Uso (“Termos de Uso do Produto”) é um contrato
celebrado entre o USUÁRIO e a GLOBALPOWER PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA., estabelecida na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1728 – 7º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
34.332.497/0001-67 (“Global Power”) e regula os termos e condições da prestação dos serviços da plataforma
digital Power Credit, desenvolvida e administrada pela Global Power, observadas as diretrizes do Banco Central
do Brasil, nos termos da Resolução n°. 3.954, publicada pelo Conselho Monetário Nacional em 24 de fevereiro
de 2011, conforme alterada (“Plataforma”).
Estes Termos de Uso do Produto, juntamente com a Política de Privacidade disponível no site
www.powercredit.com.br (“Política de Privacidade”) e os Termos de Uso do Aplicativo Clientes disponível no
site www.powercredit.com.br, descrevem os termos e condições aplicáveis ao acesso e uso dos serviços
prestados pela Global Power no âmbito da Plataforma para o Usuário, para obtenção de linha de crédito perante
a Instituição Parceira (“Produto”).
AO CLICAR EM “EU LI, ACEITO E CONCORDO COM ESTES TERMOS DE USO” OU AO UTILIZAR OS
SERVIÇOS DA PLATAFORMA, O USUÁRIO CONCORDA COM ESTES TERMOS DE USO DO PRODUTO,
DE MODO QUE AS DISPOSIÇÕES AQUI CONTIDAS REGULAMENTARÃO A RELAÇÃO ENTRE A GLOBAL
POWER E O USUÁRIO. CASO NÃO CONCORDE COM TODOS OS SEGUINTES TERMOS, O USUÁRIO
NÃO DEVERÁ ACESSAR OU UTILIZAR O APLICATIVO POR QUALQUER RAZÃO.
1.

Sobre a Global Power e este Termo de Uso do Produto

1.1.
A Global Power, por meio da Plataforma, atua como correspondente bancário de determinadas
instituições financeiras (“Instituição Parceira” ou “Instituições Parceiras”), auxiliando os Usuários a captarem
empréstimos de maneira rápida e prática, para realização de compras nos estabelecimentos cadastrados no
Aplicativo. Ao aderir aos serviços disponibilizados pela Plataforma, os Usuários poderão obter uma análise de
crédito instantânea que, uma vez aprovada pela Instituição Parceira, disponibilizará ao Usuário uma linha de
crédito para utilização de recursos no exterior, por meio de tecnologia QR-Code (Quick-Response Code).
1.2.
A Plataforma, por meio de seus sistemas, permite que os recursos tomados pelos Usuários,
provenientes de linhas de crédito abertas junto às Instituições Parceiras, sejam enviados aos estabelecimentos
comerciais localizados no exterior cadastrados no Aplicativo, por meio de transações internacionais cursadas
com o BANCO OURINVEST S.A., instituição financeira devidamente constituída e existente de acordo com as
leis do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.728, 1º ao
4º, 7º e 11º andares, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 78.632.767/0001-20, ou com outra instituição
autorizada a operar câmbio (“Intermediária do Câmbio”), de modo que a Global Power atua, neste contexto,
como agente de coleta para fins de pagamentos internacionais, com observância os termos da Circular n°
3.691, publicada pelo Banco Central do Brasil em 16 dezembro de 2013, conforme alterada.
1.3.
A Global Power ou outra Instituição que a Global Power venha a indicar se responsabiliza pelo repasse
ao estabelecimento comercial localizado no exterior dos valores devidos pelo Usuário, em sua totalidade, e o
Usuário se responsabiliza pelo pagamento das parcelas do financiamento contratado junto à Instituição
Parceira. A Global Power poderá solicitar que a Instituição Parceira realize a transferência dos valores devidos
pelo Usuário, em sua totalidade ou parcialidade, diretamente à instituição Intermediária do Câmbio, para fins
de remessa dos recursos ao exterior, observada a tabela de tarifas Global Power.
2.

Definições

2.1
Os termos constantes nestes Termos de Uso do Produto, sempre que usados com a primeira letra em
maiúsculo, terão o significado estabelecido abaixo, seja no plural ou no singular:
(i)

“Aplicativo” significa o sistema desenvolvido pela GlobalPower e disponibilizado ao Usuário,
para ser instalado em seu smartphone e/ou tablet sob formato do Aplicativo “Power Credit”,
para fins de obtenção de linha de crédito a ser utilizada em compras no exterior, por meio de
tecnologia QR-Code (Quick-Response Code), nos Estabelecimentos Cadastrados;
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(ii)

“Cadastro” significa o formulário eletrônico desenvolvido pela GlobalPower, disponível no
Aplicativo, a ser preenchido pelo Usuário contendo seus dados cadastrais;

(iii)

Correspondente Bancário”, conforme definido na Resolução Bacen nº 3954 de 24/02/2011;

(iv)

“Estabelecimentos Cadastrados” significa os estabelecimentos localizados no exterior
habilitados a aceitar a realização de compras por meio do Aplicativo Power Credit;

(v)

“Nós” e “nosso” significa uma referência à Power Credit e/ou à GlobalPower;

(vi)

“Período de Viagem” significa o período de tempo informado pelo Usuário no Aplicativo,
compreendido entre a data de início e a data de término de uma viagem internacional;

(vii)

“Plataforma”, significa uma referência a um serviço prestado por nossos sistemas ou quaisquer
outros serviços prestados por nós e todos os dados gerenciados, exibidos ou transmitidos a
partir de tais serviços, incluindo os serviços relativos à plataforma digital Power Credit;

(viii)

“Termos de Uso do Produto” tem o significado a ele atribuído no preâmbulo deste Termo de
Uso do Produto;

(ix)

“Transação” significa toda e qualquer aquisição de bens efetuados pelo Usuário por meio do
Aplicativo, utilizando a linha de crédito aprovada pela Instituição Parceira;

(x)

"Usuário" significa qualquer pessoa física que possui instalado em seu smartphone e/ou tablet
o Aplicativo; e

(xi)

“Você” e “seu” significa uma referência a um Usuário da Plataforma.

Como solicitar a abertura/concessão de crédito junto à Instituição Parceira

3.1.
Abertura/concessão de Crédito. Ao realizar o seu Cadastro, Você manifesta sua expressa concordância
com estes Termos de Uso do Produto e ao finalizar seu Cadastro, Você, Usuário, será direcionado a um campo
do Aplicativo no qual poderá: (i) realizar uma simulação de análise de crédito junto à Instituição Parceira; e (ii)
uma vez aprovado pela Instituição Parceira, solicitar efetiva abertura/concessão de crédito junto à Instituição
Parceira selecionada, para utilização nos Estabelecimentos Cadastrados, durante o Período de Viagem.
3.2.
Caso seja concedida uma abertura/concessão de crédito junto à Instituição Parceira em nome do
Usuário, a Global Power firmará, em nome do Usuário, um contrato de abertura/concessão de crédito com a
Instituição Parceira selecionada (formalizado por meio de uma cédula de crédito bancário ou instrumento
similar), em nome do Usuário, com base na cláusula-mandato descrita no item 7 abaixo, que permitirá a
utilização, pelo Usuário, do valor disponibilizado pela Instituição Parceira em moeda corrente nacional para fins
de suas aquisições de bens e produtos nos Estabelecimentos Cadastrados
3.3.
Apenas para fins de referência para o Usuário, o saldo disponibilizado na Plataforma aparecerá
disponível sempre em dólares norte-americanos, com base na cotação da moeda estrangeira do dia da
visualização da abertura/concessão de crédito junto à Instituição Parceira selecionada, sendo que este valor
será variável de acordo com a cotação diária do dólar norte-americano em comparação com o Real.
3.4.
A ABERTURA/CONCESSÃO DE CRÉDITO JUNTO À INSTITUIÇÃO PARCEIRA SELECIONADA E À
DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO NÃO CONFIGURA A OBRIGAÇÃO DE COMPRA DE BEM OU PRODUTO PELO
USUÁRIO DURANTE O SEU PERÍODO DE VIAGEM E, POR CONSEGUINTE, DA MATERIALIZAÇÃO DO(S)
EMPRÉSTIMO(S) JUNTO À INSTITUIÇÃO PARCEIRA SELECIONADA. OS TERMOS E CONDIÇÕES
APLICÁVEIS AO CONTRATO DE ABERTURA/CONCESSÃO DE CRÉDITO, CONTRATO DE EMPRÉSTIMO,
OU QUALQUER DOCUMENTO RELACIONADO A ESTE JUNTO A UMA INSTITUIÇÃO PARCEIRA
SELECIONADA PODEM SER ACESSADOS POR MEIO DE: www.powercredit.com.br
3.5.
Incumbe exclusivamente ao Usuário providenciar a documentação exigida pela Global Power e/ou
Instituição Parceira para análise e aprovação da abertura de crédito descrita neste item 3. A Global Power não
se responsabiliza por eventual atraso ou negativa de concessão do empréstimo pela Instituição Parceira
selecionada e, por conseguinte, materialização do(s) empréstimo(s). Cabe ressaltar que o Usuário não terá
como adquirir produtos por meio da Plataforma, caso a linha de crédito não seja previamente concedida pela
Instituição Parceira selecionada.
3.6.

O Usuário reconhece que enquanto não houver a aquisição de bens ou produtos junto aos

Estabelecimentos Credenciados no exterior, a Instituição Parceira selecionada poderá́ alterar o prazo,
encargos e condições do empréstimo, sem necessidade de prévio aviso.
3.7.
A classificação de risco atribuída pela Instituição Parceira, por meio da Plataforma, a cada Usuário no
momento em que uma abertura/concessão de crédito é processada, se baseia em (i) informações incluídas
pelo Usuário na própria requisição da abertura/concessão de crédito; (ii) nos resultados obtidos a partir de
verificação online feita com agências de referência de crédito e relatórios reputacionais, tais como, mas não
limitadas a Creditsafe, Equifax ou Serasa-Experian; e (iii) algoritmos e outros mecanismos do modelo de crédito
desenvolvido pela Global Power e/ou Instituição Parceira. A partir de tais procedimentos, a linha de crédito
poderá ou não ser aprovada, sendo que no caso de aprovação, será atribuída determinada taxa de juros
aplicável ao(s) seu(s) empréstimo(s) conforme parâmetros estabelecidos pela Plataforma.
3.8.
O Usuário poderá́ consultar o saldo disponível de sua abertura/concessão de crédito junto à Instituição
Parceira a qualquer momento, por meio do Aplicativo ou por outros mecanismos que a Global Power vier a
disponibilizar, observados os termos do item 3.7 acima.
3.9.
RESERVA DE VARIAÇÃO CAMBIAL E OUTRAS TARIFAS. O USUÁRIO DECLARA TER CIÊNCIA DE
QUE O SALDO DE SUA ABERTURA/CONCESSÃO DE CRÉDITO JUNTO À INSTITUIÇÃO PARCEIRA, O
QUAL ESTARÁ INDICADO COMO DISPONÍVEL NA PLATAFORMA PARA COMPRA DE BEM OU PRODUTO
DURANTE O SEU PERÍODO DE VIAGEM SERÁ O SALDO COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: (I) VALOR
DISPONÍVEL DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ITEM 3.7. ACIMA, SUBTRAÍDO DE
(A) UMA RESERVA TÉCNICA PARA USO DA GLOBAL POWER PARA FINS EXCLUSIVOS DE COBRIR
EVENTUAIS VARIAÇÕES CAMBIAIS FUTURAS QUE IMPACTEM O QUANTUM TOTAL A SER REMETIDO
AO EXTERIOR PARA PAGAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS, BEM COMO DE
OUTRAS (B) TARIFAS APLICÁVEIS ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DO ITEM 6 ABAIXO.
4.

Descrição dos Serviços

4.1
A Global Power atua como Correspondente Bancário da Instituição(ões) Parceira(s), motivo pelo qual
não se responsabiliza pela eventual negativa de concessão de créditos pela Instituição Parceira selecionada.
4.2
A Global Power realiza o papel de facilitadora na contratação da abertura/concessão de crédito para o
Usuário com a Instituição Parceira selecionada, a partir (i) da solicitação de análise de crédito perante Instituição
Parceira; e (ii) do compartilhamento dos dados do Usuário com Instituição Parceira exclusivamente para este
fim.
4.3
A Global Power e/ou a Instituição Parceira se dão o direito de suspender ou cancelar os serviços a
qualquer tempo, bem como comunicar às autoridades responsáveis (incluindo-se aí as - Delegacias
Especializadas de repressão a crimes contra a informática ou cibernéticos, bem como de fraudes eletrônicas),
caso verifique a utilização indevida dos serviços ou se constate(m) fraude(s), como por exemplo: falsidade
ideológica (utilização de nomes e documentos falsos) e outros crimes.
4.4
O Usuário será́ responsável pelo uso dos serviços providos nos termos deste Termo de Uso do Produto,
observando todas as leis, decretos e regulamentos nacionais, estaduais e municipais aplicáveis e em vigor, as
Normas de Segurança e Privacidade e as Políticas publicadas e divulgadas pela Global Power e por seus
parceiros comerciais, constantes em seu Aplicativo.
4.5
A Global Power não será́ responsabilizada por erros, interrupções, mal funcionamentos, atrasos ou
outras imperfeições que possam surgir nos serviços, que são possíveis de ocorrer em se tratando de
informática, não garantindo, a Global Power, de nenhuma forma, a prestação de serviço de forma ininterrupta
e/ou isenta de erros.
4.6
Em que pese ser passível de utilização a partir de qualquer parte do mundo, o Usuário declara-se
ciente, concordando que, independentemente do local de onde esteja sendo acessado o serviço, a relação
entre o Usuário e a Global Power estará́ sempre, e em qualquer hipótese, sujeita à legislação brasileira.
5.

Pronto para Comprar

5.1
Para fins de utilização do Aplicativo no exterior, o Usuário irá inserir a “data de início”, “data término” e
“país de destino”. Uma vez aprovada a linha de crédito pela Instituição Parceira, a Plataforma informará o valor
de limite de crédito que o Usuário possui perante a Instituição Parceira selecionada em dólares norteamericanos, observado a reserva de variação cambial e outras tarifas indicadas neste documento e detalhadas
no Aplicativo.
5.2

Ao realizar uma compra de um bem ou produto em um Estabelecimento Credenciado durante o seu

“Período de Viagem”, o Usuário consumirá o saldo de sua abertura/concessão de crédito junto à Instituição
Parceira selecionada, sujeito à possibilidade de solicitação de saldo adicional, nos termos do item 5.3 abaixo,
sendo utilizada a cotação do dólar norte-americano do dia da referida compra para fins de uso do saldo
disponível na abertura/concessão de crédito junto à Instituição Parceira. O Usuário receberá, por meio da
Plataforma, uma confirmação informando a realização da referida compra.
5.3
A qualquer tempo durante seu Período de Viagem e por solicitação expressa do Usuário, a Instituição
Parceira selecionada poderá, a seu exclusivo critério, aumentar o saldo disponível na abertura/concessão de
crédito original, com base na metodologia estabelecida no item acima. Se aprovada esta solicitação adicional,
a Instituição Parceira selecionada indicará na Plataforma o novo saldo disponível para a abertura/concessão
de crédito do Usuário.
5.4
Ao realizar o encerramento do Período de Viagem, o Usuário indicará, via Plataforma, para a Instituição
Parceira selecionada e dentre as opções ali dispostas, o número de parcelas em que deseja quitar o(s)
empréstimo(s) materializado(s) durante o Período de Viagem, sendo o único responsável pela opção escolhida,
ficando obrigado ao respectivo pagamento à Instituição Parceira na data e condições ajustadas. O
encerramento do Período de Viagem correspondente à finalização da contratação do crédito.
5.4.1. Sem prejuízo do disposto acima, o encerramento do Período de Viagem (e a consequente
finalização da contratação do crédito) será realizado automaticamente pela Plataforma, (i) na hipótese
de o Usuário utilizar todo o saldo disponível sem, voluntariamente, ter encerrado o Período de Viagem,
(ii) quando atingida a data final do Período da Viagem sem que o Usuário tenha finalizado sua viagem
no Aplicativo, hipótese esta em que o crédito deverá ser liquidado em 12 (doze) parcelas. .
5.4.2. As condições de quitação, quer seja por débito direto em conta de depósito à vista autorizado
pelo Usuário e/ou via boleto bancário, bem como os encargos e taxas aplicáveis à utilização da linha
de crédito, deverá ser indicada pela Instituição Parceira ao Usuário via Plataforma, por meio do link
e/ou e-mail.
5.5
Em seguida, a Plataforma fará a transmissão dos recursos recebidos da Instituição Parceira em reais
brasileiros (R$) para um agente pagador internacional (i.e Guarani Card), em dólares norte-americanos (U$),
com base na cotação do dólar norte-americano no dia da efetiva remessa, utilizando-se a reserva técnica de
variação cambial indicada no item 4.9 acima para cobrir eventuais variações cambiais em nome e por conta do
Usuário, sendo que esta repassará os valores devidos ao Estabelecimento Credenciado.
5.6
O Usuário deverá estabelecer contato imediato com a Global Power, sempre que identificar ou suspeitar
de irregularidade no uso do Aplicativo, observado o disposto no item 8.1. abaixo.
6.

Tarifas Aplicáveis

6.1.
Se o Usuário contratar a abertura/concessão de crédito por meio da Plataforma, será cobrada: (i) uma
tarifa de cadastro devida à Instituição Parceira, a qual será subtraída diretamente pela Instituição Parceira do
valor a ser disponibilizado ao Usuário; (ii) eventuais outras tarifas cobradas pela Instituição Parceira
selecionada. Consulte todos os valores aplicáveis ao Usuário, através do endereço eletrônico
https://www.ourinvest.com.br/institucional/documentos-banco-ourinvest/quadrodetarifas.html.
7.

Cláusula Mandato e Remessa de Recursos

7.1
Para possibilitar a obtenção de abertura/concessão de crédito junto à Instituição Parceira
selecionada, o Usuário, desde já, nomeia a Global Power, de forma irrevogável e irretratável, sua
bastante procuradora com poderes especiais para, em seu nome e por sua conta, preencher a cédula
de crédito bancário e/ou instrumento similar para a perfeita formalização da obtenção do crédito perante
a(s) Instituição(ões) Parceira(s) e/ou seu Grupo Econômico, utilizando, exclusivamente, as informações
prestadas pelo Usuário, outorgando-lhe poderes especiais para assinar contratos de
abertura/concessão de crédito, de empréstimos e outros contratos que se façam necessários para a
efetivação da respectiva operação, bem como negociar prazos, taxas de desconto, repactuar taxas, ou
ainda, substabelecer em todo ou em parte o mandato outorgado.
7.2
Para possibilitar a remessa de recursos provenientes da Instituição Parceira para fins de
pagamento dos bens e/ou produtos comprados de Estabelecimentos Credenciados no exterior, o
Usuário nomeia a Global Power sua bastante procuradora com poderes especiais para, em seu nome e
por sua conta, assinar contratos de câmbio e outros contratos que se façam necessários para a

efetivação da respectiva remessa de recursos, incluindo poderes para negociar prazos, taxas, repactuar
taxas, ou ainda, substabelecer em todo ou em parte o mandato outorgado.
7.3
AO CLICAR EM “EU LI, ACEITO E CONCORDO COM ESTES TERMOS DE USO” OU AO UTILIZAR
OS SERVIÇOS DA GLOBAL POWER, O USUÁRIO CONCORDA EM OUTORGAR OS PODERES INDICADOS
NESTE ITEM 7. CASO O USUÁRIO NÃO CONCORDE COM OS TERMOS AQUI CONTIDOS, NÃO PODERÁ
UTILIZAR OU ACESSAR OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA GLOBAL POWER.
8.

Como proceder em caso de Perda, Extravio, Roubo ou Furto:

8.1
Em caso de perda, extravio, roubo ou furto do local de armazenamento do Aplicativo, comunique
imediatamente a central de relacionamento da Global Power, para que seu Aplicativo seja bloqueado. Até que
o bloqueio seja feito, todas as operações efetuadas são de responsabilidade do Usuário. Se preferir, você
poderá entrar em contato por meio do endereço eletrônico: faleconosco@powercredit.com.br.
8.2
Se o seu smartphone e/ou tablet for perdido no exterior, o Aplicativo poderá ser baixado, a qualquer
tempo, em outro smartphone e/ou tablet, mediante utilização de senha pessoal e intransferível.
9.

Contestação de Transações e Cancelamento de Compras

9.1
Em caso de eventuais lançamentos/débitos não reconhecidos, o Usuário deverá entrar em contato
imediatamente com a central de relacionamento da Global Power, reportando seu não reconhecimento sobre
o débito lançado em seu Aplicativo, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da data da transação e
antes do encerramento da viagem, e seguir os procedimentos orientados pela central de relacionamento da
Global Power. O período para contestação da compra, portanto, se inicia no momento da constatação do
suposto equívoco com relação ao lançamento, e se finaliza em 24 horas da data da transação ou ao final da
viagem, o que ocorrer primeiro.
9.2
A Global Power irá proceder uma pesquisa junto ao agente de coleta para fins de pagamentos
internacionais, que verificará com o Estabelecimento Credenciado onde a transação contestada foi realizada,
devendo este estabelecimento, dentro do prazo de aproximadamente 4 (quatro) horas, se pronunciar a respeito.
Caso o referido estabelecimento se pronuncie positivamente sobre a existência do erro, o valor (i) não será
contabilizado para fins da utilização do saldo disponível de abertura/concessão de crédito junto à Instituição
Parceira após o término da pesquisa; ou (ii) será estornado à Instituição Parceira, caso a Global Power já tenha
recebido este valor em razão do item 6.4 acima.
9.3
Em caso de contestação, o Usuário deverá obter o comprovante de cancelamento/devolução com o
estabelecimento comercial no exterior. Na hipótese de questionamento das transações, a Global Power poderá
solicitar ao Usuário informações por escrito via Aplicativo a respeito da transação para análise, assim como
documentações adicionais caso sejam necessárias.
9.4
Caso o Estabelecimento Credenciado comprove que a transação foi devidamente realizada, o valor
debitado será mantido. Após o término da pesquisa, o Estabelecimento Credenciado terá um prazo de 5 (cinco)
dias para enviar a documentação que comprove a transação para a Global Power, que, por sua vez,
disponibilizará ao Usuário para sua análise.
9.5
Se a pesquisa for aberta e o Estabelecimento Credenciado comprovar a veracidade da transação, será
cobrado o valor indicado na tabela de tarifas, relativo ao custo da pesquisa, que será debitada da reserva de
variação cambial e outras tarifas indicadas no Aplicativo. Consulte todos os valores aplicáveis ao Usuário
na seção tarifas do Aplicativo.
9.6
O questionamento realizado fora do prazo informado neste item 9 ou não realizado em relação a
quaisquer lançamentos contidos no extrato do Aplicativo implicará no seu reconhecimento tácito pelo Usuário.
8.3
O Usuário deverá informar à Global Power, imediatamente, por meio da central de relacionamento
Global Power (faleconosco@powercredit.com.br.), o cancelamento de qualquer compra que tenha realizado
por meio do Aplicativo perante o Estabelecimento Credenciado durante o seu período de viagem. Para que não
restem dúvidas, o Usuário reconhece que todo e qualquer cancelamento deverá ser realizado diretamente com
o Estabelecimento Credenciado e apenas informado à Global Power, sendo que esta última somente deverá
ser comunicada para fins de envio de informações à Instituição Parceira, a qual efetivará o cálculo do
empréstimo com base nas informações prestadas pelo Usuário quando da finalização da viagem no Aplicativo.
9.7.1. O Usuário deverá observar as regras e prazos de cancelamento de compra perante o

Estabelecimento Credenciado, sobre os quais a Globalpower não tem qualquer ingerência, nem tão
pouco, qualquer responsabilidade, de modo que, caso o Estabelecimento Credenciado não reconheça
o cancelamento da compra, por qualquer razão, o valor dispendido na compra será consumido do limite
de crédito do Usuário, materializando-se o empréstimo em relação a este valor.
10.

Inadimplemento do Usuário

10.1
Se em algum momento você acreditar que poderá não ser capaz de fazer um ou mais pagamentos
devidos no contexto deste Termos de Uso, por favor contate-nos imediatamente. Após o encerramento do
“Período de Viagem”, se você perder um pagamento ou pagar apenas parcialmente o montante devido, a
Instituição Parceira selecionada poderá adotar as medidas para a cobrança dos valores devidos, acrescidos
das penalidades devidas por atraso.
11.

Vencimento Antecipado

11.1
A dívida assumida pelo Usuário quando da utilização do Aplicativo para realização de compra nos
Estabelecimentos Credenciados será automaticamente vencida e, portanto, acarretará a imediata exigibilidade
de todas as obrigações contraídas pelo Usuário junto à Instituição Parceira selecionada, independentemente
de qualquer notificação, interpelação ou comunicação, judicial ou extrajudicial, nas hipóteses descritas na
legislação vigente e na cédula de crédito bancário ou instrumento similar, que servirá para formalização da
disponibilização da linha de crédito.

12.

Extinção de Cadastro Power Credit

12.1
Se o Usuário não quiser mais ser um membro da Plataforma e desde que não haja nenhum contrato
de abertura/concessão de crédito que tenha sido utilizado pelo Usuário durante seu Período de Viagem (,
poderá solicitar o cancelamento de seu Cadastro diretamente na Plataforma, 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.
12.2
A Global Power poderá ainda efetuar o cancelamento de seu Cadastro e a sua exclusão da Plataforma
nas hipóteses descritas nos Termos de Uso do Aplicativo (disponível no link www.powercredit.com.br).
13.

Disposições Gerais

13.1
As informações fornecidas na Plataforma são direcionadas exclusivamente ao uso por pessoas e
entidades que atendam aos critérios estabelecidos nos itens acima e não se destinam à distribuição ou uso por
qualquer pessoa ou entidade que não para os fins estipulados na Plataforma.
13.2
É permitido baixar e imprimir conteúdo a partir desta Plataforma exclusivamente para seu próprio uso
pessoal na medida necessária para utilizar os serviços prestados nesta Plataforma. O conteúdo disponibilizado
na Plataforma não pode ser copiado ou reproduzido, modificado, redistribuído, ou utilizado de qualquer maneira
ou para qualquer outro fim sem o nosso consentimento prévio e expresso por escrito.
13.3
Você desde já concorda em usar a Plataforma apenas para fins legais e de forma a não infringir direitos
de terceiros ou restringir ou inibir o uso por parte de qualquer outro Usuário da Plataforma.
13.4
Você declara que tomou todas as precauções razoáveis para garantir que todos os dados enviados ou
submetidos à Plataforma estão livres de vírus e qualquer outra coisa que possa causar efeitos danosos à
Plataforma ou seus Usuários.
13.5
Você é responsável por todos os custos eventualmente incorridos por você em razão do acesso à
Plataforma.
13.6
Nós não temos qualquer responsabilidade por seu uso do conteúdo da Plataforma, sendo que tal uso
é inteiramente por sua conta e risco. Enquanto tomamos precauções razoáveis para evitar a existência de vírus
ou outros programas maliciosos na Plataforma, não assumimos qualquer responsabilidade caso esses venham
a existir na Plataforma. É de sua responsabilidade usar, atualizar e manter o software antivírus apropriado nos
seus dispositivos em que o Aplicativo será utilizado.
13.7
A informação transmitida por meio da Plataforma passa por redes públicas de telecomunicações. Nós
não temos qualquer responsabilidade se as comunicações enviadas por meio da Plataforma forem
interceptadas por terceiros ou incorretamente entregues ou não entregues.

13.8
A Plataforma pode conter links para sites de terceiros. Nós não aceitamos nenhuma responsabilidade
ou obrigação por qualquer material fornecido por ou contido em qualquer site de terceiros, cujo link seja
disponibilizado na Plataforma ou qualquer uso de dados pessoais por terceiros a partir de tais links.
13.9
O Usuário autoriza, em caráter irrevogável e irretratável, a Global Power e a(s) Instituição(ões)
Parceira(s), assim como eventuais empresas por elas contratadas para avaliação e gestão de crédito e seus
eventuais cessionários e sucessores a qualquer título (a) trocar informações cadastrais, de créditos e débitos
com sistemas positivos e negativos de crédito, assim como informações obtidas através de relatórios
reputacionais; (b) consultar, a qualquer tempo, todas as suas informações constantes do sistema de
informações de crédito (SCR) e do sistema integrado de registro de operações de câmbio (PCAM 415) geridos
pelo Banco Central do Brasil (BACEN); (c) fornecer ao BACEN quaisquer informações solicitadas, inclusive
para inserção no SCR.
14.

Responsabilidade dos Usuários

14.1
Você será responsável perante a Global Power e perante a Instituição Parceira por qualquer perda ou
dano sofrido por nós como resultado de qualquer violação destes termos e condições ou qualquer contrato de
abertura/concessão de crédito, contrato de empréstimo, ou qualquer documento relacionado a este junto a uma
Instituição Parceira do qual você seja parte nesse momento, ou qualquer uso fraudulento da Plataforma.
15.

Responsabilidade da Global Power

15.1
A Global Power não assume qualquer responsabilidade pela Plataforma e por eventuais perdas ou
danos que possam vir a ser sofridos a partir da participação do Usuário na Plataforma ou da utilização dos
serviços fornecidos por meio da Plataforma, exceto quando tal perda ou dano decorra da nossa violação destes
Termos de Uso do Produto ou dos Termos de Uso do Aplicativo pelo Usuário ou seja causado por comprovada
negligência, dolo ou fraude por parte da Global Power ou nossos funcionários. Nós não somos responsáveis
por qualquer violação de quaisquer Termos de Uso, conforme aplicável, decorrentes de circunstâncias fora de
nosso controle.
16.

Atendimento da Global Power

8.4
16.1
Se você tiver quaisquer dúvidas sobre estes Termos de Uso do Produto, ou dos Termos de
Uso do Aplicativo, ou desejar entrar em contato conosco por qualquer motivo, por favor, entre em contato por
meio do seguinte endereço eletrônico: faleconosco@powercredit.com.br.
17.

Alterações destes Termos e Condições

17.1
Poderemos atualizar ou alterar estes Termos de Uso do Produto de tempos em tempos para cumprir a
legislação aplicável ou para satisfazer as nossas mudanças de negócios. Eventuais alterações serão
previamente informadas por e-mail e também publicadas na Plataforma. Ao continuar a utilizar o Produto, você
concorda em permanecer vinculado aos Termos de Uso do Produto destas atualizações e alterações.
18.

Outros Termos Importantes

18.1
A nulidade ou invalidade de qualquer das disposições destes Termos de Uso do Produto não
prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas dos Termos de Uso do Produto, Termos de Uso do
Aplicativo, Política de Privacidade, ou de qualquer contrato de abertura/concessão de crédito, contrato de
empréstimo, ou qualquer documento relacionado a este junto a uma Instituição Parceira selecionada do qual
você seja parte nesse momento; caso alguma decisão judicial pronuncie-se sobre a invalidade ou ineficácia de
qualquer das disposições destes Termos de Uso do Produto, as partes deverão substituir a regra inquinada por
outra que, sendo lícita, permita sejam alcançados, na maior extensão possível, os resultados práticos
inicialmente visados.
18.2
Todas as renúncias, indenizações e exclusões nestes Termos de Uso do Produto sobreviverão à
rescisão do acordo entre nós por qualquer razão.
18.3
Podemos, no todo ou em parte, transigir, renunciar ou adiar, na nossa absoluta discrição, qualquer
responsabilidade devido a nós ou direito concedido a nós nestes Termos de Uso do Produto, sem de modo
algum prejudicar ou afetar os nossos direitos em respeito desses Termos de Uso do Produto.
18.4
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 neste instrumento somente será válida se formalizada por escrito.
18.5
Estes Termos de Uso do Produto, Termos de Uso do Aplicativo, Política de Privacidade e qualquer
contrato de abertura/concessão de crédito, contrato de empréstimo, ou qualquer documento relacionado a este
junto a uma Instituição Parceira selecionada do qual você seja parte nesse momento estabelecem a totalidade
do acordo entre você e nós com relação ao seu uso da Plataforma, sendo que estes documentos substituem
todas e quaisquer representações, comunicações e acordos anteriores (escrito ou oral) feito por você ou por
nós.
18.6

Estes Termos de Uso do Produto são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil.

18.7
Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como o competente para dirimir
quaisquer controvérsias decorrentes destes Termos de Uso do Produto, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
*****
CONCORDO expressamente com o inteiro teor destes Termos de Uso do Produto, ficando desde já obrigado
e sujeito aos direitos e obrigações oriundos deste instrumento.

