
Termos de uso e Política de Privacidade 

 
Ao aceitar este Termos de Uso e Política de Privacidade e utilizar a Plataforma 
BizCapital (a “Plataforma”), você concorda que certas informações pessoais e 
de sua empresa sejam utilizadas pela BizCapital. 

A BizCapital não é um banco, nem uma instituição financeira. Somos, como 
uma empresa de crédito digital, um correspondente bancário e temos 
autorização para oferecer produtos por meio de parcerias com bancos e 
financeiras. 

Para poder oferecer esse tipo de serviço a BizCapital estabeleceu uma parceria 
com uma instituição financeira que opera há mais de uma década no mercado 
e é a responsável pelas operações de crédito e investimento realizadas por 
meio da plataforma. 

Este Termos de Uso e Política de Privacidade esclarece quais informações 
pessoais podem ser acessadas e como elas serão utilizadas e armazenadas 
pela BizCapital. 

Informações Coletadas e Privacidade 

Você precisará nos informar alguns dados cadastrais seus e da sua empresa. 
Você informa seus dados cadastrais sempre de forma voluntária e estes só 
serão divulgados para as instituições diretamente envolvidas na operação de 
análise e contratação do empréstimo solicitado. 

Ressaltamos que 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 não serão utilizadas para finalidades 
diversas das constantes neste Termos de Uso e Política de Privacidade. 

As suas informações pessoais não serão divulgadas a terceiros, exceto se (i) 
assim exigido pela lei ou por autoridades governamentais; ou (ii) em caso de 
inadimplemento do empréstimo. No caso do item (ii) inadimplemento do 
empréstimo, suas informações pessoais poderão ser divulgadas a terceiros 
como entidades de proteção ao crédito, agências de cobrança, dentre outros, 
com o objetivo específico de garantir o recebimento do empréstimo contratado. 

EM NENHUM CASO AS INFORMAÇÕES DOS USUÁRIOS SERÃO 
COMERCIALIZADAS JUNTO A TERCEIROS PELA BizCapital. 

Análise do Crédito 

A BizCapital e as instituições financeiras parcerias da BizCapital realizarão a 
análise destas informações disponibilizadas por você a fim de avaliar o seu 
crédito e lhe oferecer condições adequadas para o empréstimo. Por este 



motivo, suas informações e as informações da sua empresa poderão ser 
compartilhadas com as instituições financeiras parceiras. 

O seu cadastro na Plataforma, bem como o seu interesse em contratar um 
empréstimo, não significam que a BizCapital é obrigada a conceder o 
empréstimo solicitado. 

Acesso à Plataforma e Dados Cadastrais 

Para acessar a Plataforma e os seus dados cadastrais, basta você fazer login 
da sua conta, com seu nome de usuário e senha. 

Você poderá, a qualquer momento, alterar e/ou editar os seus dados 
cadastrais, apenas fazendo o login da sua conta, com seu nome de usuário e 
senha. Você é responsável pela veracidade, exatidão e atualização de 
referidos dados. 

A senha cadastrada é pessoal e intransferível. O uso e a proteção dos dados 
de acesso à sua conta são de sua inteira responsabilidade, por isso 
recomendamos que você guarde esses dados em local seguro e não os 
forneça a terceiros. 

A BizCapital não se responsabiliza pela utilização inadequada do seu perfil e 
da plataforma por terceiros que eventualmente venham a acessar a sua conta 
com o seu login e senha, ou mediante a violação de segurança da plataforma. 

Comunicações 

Toda comunicação entre você e a Plataforma será feita por meio do website da 
BizCapital, por e-mails enviados pelas 
contas faleconosco@bizcap.com.br e pagamentos@bizcap.com.br para seu e-
mail cadastrado e pelo aplicativo da BizCapital. 

A partir do momento no qual você se registrar na Plataforma, você passará a 
receber e-mails para confirmar ações e solicitações específicas. Essas 
notificações transacionais não possuem opções de desligamento (opt-out), uma 
vez que são enviadas por medidas de segurança pela Plataforma. 

Suporte 

Em caso de maiores esclarecimentos ou quaisquer dúvidas, a BizCapital está 
disponível para atendê-lo por meio de e-mail faleconosco@bizcap.com.br. 

Alterações 

Este documento de Termos de Serviço poderá sofrer alterações a qualquer 
momento. A BizCapital se compromete a informar a todos os seus usuários as 
alterações realizadas. 
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