
 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO PRODUTO MAISBIZ 

 
Estes Termos de Uso (“Termo” ou “Termos de Uso”) regulam o funcionamento e as condições 

aplicáveis ao produto MaisBiz, oferecido pela BizCapital Correspondente Bancário Ltda., 

sediada na Rua Guilhermina Guinle, 272, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.270-

060, inscrita sob CNPJ 24.077.504/0001-78 (“BizCapital” ou “Nós”) em conjunto com 

instituições financeiras parceiras (“Instituições Financeiras Parceiras”), doravante 

denominado como “Produto MaisBiz”, cuja contratação poderá ser feita através de 

aplicativos que podem ser baixados por meio de dispositivos móveis (“Aplicativos”).  

Além deste Termo, é necessário que seja efetuada a sua leitura cuidadosa da nossa Política 

de Privacidade, a qual estabelece as condições de coleta e processamento dos seus dados, 

inclusive pessoais, durante sua navegação nos Aplicativos e em eventuais interfaces com a 

plataforma eletrônica da BizCapital (“Plataforma”).  

Ao clicar no botão de aceitação destes Termos de Uso relacionados ao Produto MaisBiz, você, 

na qualidade de representante legal da respectiva pessoa jurídica cadastrada 

(respectivamente “Pessoa Jurídica”, “Você” ou “Usuário”) aceita e concorda com estes 

Termos de Uso e com a Política de Privacidade, conforme as informações abaixo. Caso não 

concorde com as disposições deste Termo ou da Política de Privacidade, Você não deve 

aceitá-los e consequentemente não estará elegível à participação ao Produto MaisBiz. 

1. BIZCAPITAL E O PRODUTO MAISBIZ 

Sobre a BizCapital. A BizCapital não é um banco, nem uma instituição financeira, mas uma 

empresa de crédito digital que atua como correspondente bancário de instituições financeiras 

e possui autorização para oferecer produtos e serviços dessa natureza por meio de parcerias 

com bancos, Instituições Financeiras Parceiras e instituições de pagamento indicadas nestes 

Termos (em conjunto, “Parceiras”).  

Objetivo do Produto MaisBiz. O Produto MaisBiz tem como objetivo principal atender 

pessoas jurídicas que desejam financiar, junto a Parceiras e com intermédio da BizCapital, o 

pagamento de boletos bancários (“Boleto Bancário”). Para prestação desse serviço, também 

será necessária a realização de uma análise das informações disponibilizadas por Você a fim 

de avaliar o risco da Operação (conforme definido abaixo), incluindo, mas não se limitando, 

ao risco de crédito do Usuário e da Pessoa Jurídica, para que seja possível oferecer condições 

adequadas para a realização de financiamentos de Boleto Bancário (“Serviços”). 

2. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O PRODUTO MAISBIZ 

Quem pode participar do Produto MaisBiz. É elegível para a participação no Produto MaisBiz 

o Usuário que, após passar pela análise de crédito realizada pelo time da BizCapital, preencher 

os requisitos necessários para a adesão ao Produto MaisBiz e que não esteja incluído nas 
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restrições mencionadas ao longo do presente Termo. Ao concordar com este Termo, o 

Usuário estará automaticamente aceitando os termos e condições do Produto MaisBiz aqui 

dispostas. Usuários previamente bloqueados ou cerceados à participação do Produto MaisBiz, 

à Plataforma, bem como a qualquer outro produto ou serviço oferecido por intermédio da 

BizCapital e, ainda, menores de 18 (dezoito) anos, estarão impedidos de contratar e se 

beneficiar do Produto MaisBiz. 

Acesso e Contratação dos Serviços. Para contratar os Serviços, Você precisará, além de já ter 

efetuado o seu cadastro na Plataforma e/ou Aplicativos, escanear o Boleto Bancário a ser 

pago com o Produto MaisBiz. 

Informações Adicionais para Cadastro. Você reconhece e concorda que a BizCapital poderá, 

a seu exclusivo critério e a qualquer momento, solicitar o envio de informações ou 

documentos suplementares para identificação do Usuário, da Pessoa Jurídica, do beneficiário 

do Boleto Bancário ("Beneficiário”) e, ainda, da avaliação da solicitação dos Serviços pelo 

Usuário, podendo utilizar qualquer meio legal e válido para autenticar as criações de cadastro 

em seu banco de dados. Adicionalmente, você desde já autoriza a BizCapital a compartilhar 

os dados do Usuário com as Parceiras: (i) para contratação do Produto MaisBiz; (ii) 

transmissão e consulta de informações junto à Central de Risco de Crédito do Banco do Brasil, 

utilizando tais informações, inclusive, para analisar o risco de crédito do Usuário; (iii) fornecer 

tais informações a terceiro contratados para prestar os serviços de cobrança das CCBs 

(conforme definido abaixo); e (iv) levar quaisquer contratos e títulos de crédito perante 

cartórios, órgãos públicos e instituições de custódia e liquidação de títulos para registro, 

cobrança, protesto, dentre outros, conforme aplicável. 

Informações Irregulares. Na hipótese de apresentação, para pagamento, de informações e 

Boletos Bancários fraudulentos, inverídicos, incompletos, incorretos, ou, ainda, que não 

permitam identificar a identidade do Usuário e/ou do Beneficiário, a BizCapital se resguarda 

no direito (mas não na obrigação) de solicitar esclarecimentos e documentação adicional que 

julgar necessários à devida comprovação das informações prestadas, bem como de se recusar 

a validar qualquer cadastro, a seu exclusivo critério ou (ii) suspender, limitar, cancelar a sua 

permissão de utilização, ou, ainda, interromper o processo de contratação ou uso dos 

Serviços, sem prejuízo de adotar outras medidas cabíveis, o que será avisado ao Usuários em 

até 48 (quarenta e oito) horas. Caso a BizCapital verifique a realização de atividades suspeitas 

pelo Usuário e/ou pelo Beneficiário do Boleto Bancário, incluindo, mas não se limitando a 

qualquer atividade relacionada à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, danos 

socioambientais, a BizCapital se reserva o direito de não prestar os Serviços bem como de 

reportar o ocorrido às autoridades competentes e, se for o caso, de imediatamente não 

oferecer mais o Produto MaisBiz para o Usuário, bem como encerrar qualquer tipo de relação 

com Você e, ainda, de tomar as atitudes legais cabíveis. 



 

 

Atualização dos Dados Cadastrais do Usuário. O Usuário se compromete a manter o seu 

cadastro sempre atualizado na sua conta de acesso aos Aplicativos (“Conta de Acesso”) e na 

sua BizConta, isto é, a conta de pagamento oferecida em parceria com a Dock Soluções em 

Meios de Pagamento S.A. (CNPJ 08.744.817/0001-86) (“Dock”) (“Conta de Pagamento” ou 

“BizConta”) com informações corretas, atualizando-o(s) sempre que necessário, sob única 

responsabilidade do Usuário. Você poderá, a qualquer momento, alterar e/ou editar os seus 

dados pessoais cadastrais por meio de envio de e-mail para lgpd@bizcapital.com.br. Você 

garantirá e responderá, civil e criminalmente, pela autenticidade, veracidade e precisão de 

suas informações, comprometendo-se a não fornecer ou divulgar suas informações ou 

informações de acesso da Conta de Acesso ou da sua BizConta para terceiros, pelo qual será 

o único responsável em caso de uso indevido de seus dados.  

Uso Indevido ou Extravio. As senhas cadastradas para uso da Conta de Acesso e da BizConta 

são pessoais e intransferíveis, e serão as mesmas solicitadas para liberação do Produto 

MaisBiz no momento da contratação dos Serviços. O uso e a proteção de acesso à sua Conta 

de Acesso ou à sua BizConta são de sua inteira responsabilidade, por isso recomendamos que 

Você guarde estes dados em local seguro e não os forneça a terceiros. Caso Você tome ciência 

de uso indevido de sua Conta de Acesso, sua BizConta ou extravio de suas informações 

pessoais para acesso ao Produto MaisBiz ou aos Aplicativos utilizados pelos Serviços por 

terceiros não autorizados, deverá nos informar imediatamente, com a pronta atualização da 

sua Conta de Acesso, BizConta e a troca do seu login de acesso, conforme aplicável, sem 

prejuízo da possibilidade da BizCapital procurar a autoridade policial competente para apurar 

os fatos.  

Declaração. Você expressamente reconhece e declara que tem capacidade jurídica, bem 

como todos os poderes e autorizações necessários para celebrar este Termo em seu próprio 

nome ou em nome de quem Você seja o representante legal, vinculando-se 

automaticamente, bem como a esta Pessoa Jurídica, aos termos e condições aqui estipulados, 

sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente por eventual declaração falsa. 

3. O PRODUTO MAISBIZ E OS PARCEIROS DA BIZCAPITAL  

Serviços oferecidos. O Serviço objeto do Produto MaisBiz consiste em colocar à disposição do 

Usuário a possibilidade de pagamento de Boleto Bancário, por meio de contratação de 

financiamento para este fim específico junto à Instituição Financeira Parceira QI SOCIEDADE 

DE CRÉDITO DIRETO S.A., (CNPJ/ME sob o nº 32.402.502/0001-35) (“QI Tech”), que reserva-

se o direito de limitar a disponibilização dos Serviços ao Usuário, conforme termos e 

condições acordados entre a BizCapital e a QI Tech. Os Boletos Bancários indicados pelos 

Usuários serão quitados mediante pagamento, pela QI Tech, do respectivo valor indicado no 

Boleto Bancário (“Operação”). Para processar a Operação, o Usuário emitirá, por intermédio 

da BizCapital, com fundamento em cláusula mandato prevista nestes Termos, em favor da Qi 

Tech, uma Cédula de Crédito Bancário (“CCB") para cada Boleto Bancário cujo pagamento for 

contratado nos termos do Produto MaisBiz, a qual será representativa do direito de crédito 
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contra o Usuário em razão do pagamento do Boleto Bancário. A quantia paga pela QI Tech 

em nome do Usuário, passa a ser devida, pelo Usuário, diretamente à Qi Tech, na qualidade 

de credora, ou a qualquer cessionário ou endossatário da CCB, acrescida de juros e encargos 

remuneratórios nos termos apresentados a Você quando da contratação do Produto MaisBiz 

e disponíveis nos Aplicativos para consulta ("Valor Total Devido”), sendo certo que o Custo 

Efetivo Total da Operação pode ser de até 4% (quatro por cento) do valor desembolsado pela 

QI Tech.  

Restrições do Produto MaisBiz. As possibilidades e os limites de valores para pagamento dos 

Boletos Bancários são indicados no Aplicativo no momento da contratação do Produto 

MaisBiz.  Também não serão aceitos Boletos Bancários cujo Beneficiário seja a própria 

BizCapital e/ou QI Tech e/ou cujo Beneficiário seja pessoa física e/ou não seja o Usuário. 

QUITAÇÃO DO VALOR FINANCIADO NO ÂMBITO DO PRODUTO MAISBIZ. COM A 

FINALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO, O VALOR TOTAL DEVIDO DEVERÁ SER PAGO PELO USUÁRIO, 

À QI TECH, OU EVENTUAL CESSIONÁRIO OU ENDOSSATÁRIO, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS 

("DATA PARA PAGAMENTO”). TAL VALOR SERÁ LANÇADO COMO DÉBITO AUTOMÁTICO EM 

CONTA NA BIZCONTA DO USUÁRIO. CASO NA DATA PARA PAGAMENTO O USUÁRIO NÃO 

POSSUA SALDO SUFICIENTE NA BIZCONTA PARA HONRAR O VALOR TOTAL DEVIDO, SERÃO 

ACRESCIDOS A ESTE VALOR OS JUROS DE MORA, MULTA E OUTROS ENCARGOS PREVISTOS 

NA CCB CONTRATADA A CADA OPERAÇÃO. O TÍTULO DE DÍVIDA (ISTO É, A CCB) PARA CADA 

BOLETO BANCÁRIO QUITADO SERÁ EMITIDO PELO USUÁRIO NOS TERMOS DA CLÁUSULA 

MANDATO INDICADA NO ITEM 10 DESTES TERMOS E SERVIRÁ DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, PODENDO A QITECH, EVENTUAL CESSIONÁRIO OU ENDOSSATÁRIO DA CCB 

EXERCER SEUS DIREITOS ENQUANTO CREDOR. 

Limitações e Tarifas. Cada Operação relacionada ao Produto MaisBiz pode sofrer limitações 

técnicas e especificações definidas pela BizCapital ou pelas Parceiras. Além disso, as tarifas e 

encargos de cada Operação estarão disponíveis nos Aplicativo da BizConta e serão cobrados, 

juntamente com o valor da dívida de cada Operação, mediante débito automático da BizConta 

em observância a regulamentação aplicável a cada uma das operações. A BizCapital e as 

Parceiras reservam-se o direito de alterar as tarifas e os encargos a qualquer momento, 

sempre informando previamente ao Usuário, nos termos da regulamentação aplicável, que 

passarão a valer para as novas Operações do Produto MaisBiz a serem contratadas 

4. USO DA PLATAFORMA E DE APLICATIVOS 

Alterações na Plataforma. A BizCapital e a Parceira estão sempre fazendo atualizações no 

Produto MaisBiz, na Plataforma e nos Aplicativos, e reservam-se o direito de modificar, 

adicionar ou remover unilateralmente a apresentação e configuração do Produto MaisBiz, da 

Plataforma, dos Aplicativos, o conteúdo disponibilizado e o tipo de Serviço prestado, assim 

como as condições ora requeridas para contratação do Produto MaisBiz, adesão à Plataforma 

e utilização dos Aplicativos, a qualquer tempo sem qualquer comunicação prévia ao Usuário 



 

 

e sem que lhe seja devida qualquer indenização. Por esse motivo, suspensões temporárias no 

Serviço poderão acontecer e Você deverá baixar as versões atualizadas dos Aplicativos, caso 

queira fazer uso dessas atualizações. 

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Propriedade. O Usuário reconhece que todo o conteúdo, material, dentre outras obras 

intelectuais disponibilizadas através dos Aplicativos e da Plataforma, assim com o uso 

comercial das marcas, logos, nome empresarial e nomes de domínio (“Propriedade 

Intelectual”) da BizCapital e da Parceira, são tutelados e protegidos por leis de propriedade 

intelectual e permanecem sob a exclusiva do seu titular, seja a BizCapital, as Parceiras, 

titulares, autores e/ou terceiros, conforme aplicável. 

Vedações. Fica estritamente proibida a utilização do Produto MaisBiz, dos Serviços, da 

Plataforma e/ou dos Aplicativos, sob qualquer circunstância, para qualquer finalidade ilícita, 

bem como para injuriar, obter acesso indevido, transmitir conteúdo ilícito, injurioso, 

difamatório, ameaçador, obsceno, ofensivo, violento ou que incite a violência, ou infrinja os 

direitos de outrem. Além disso, fica expressamente vedada a utilização de recursos, software, 

robôs, “spider”, “crawler”, “scraper” ou outros dispositivos, meios ou processos automáticos 

que possam interferir ou prejudicar as operações Produto MaisBiz, dos Serviços, dos 

Aplicativos ou da Plataforma, ou ainda que tenham como objetivo acessar, coletar dados ou 

outro tipo de conteúdo da Plataforma ou dos Aplicativos para qualquer fim. Você concorda 

em não vender, licenciar, emprestar, alugar, modificar, distribuir, copiar, reproduzir, 

transmitir, exibir publicamente, difundir, executar publicamente, publicar, adaptar, editar, 

criar trabalhos derivados, fazer engenharia reversa, alterar, melhorar, ou de qualquer 

maneira explorar qualquer parte da Plataforma ou dos Aplicativos, ou de seu conteúdo de 

forma não autorizada neste Termo. Tentativas de transferência de dados (upload), alteração 

de informações ou publicações nos Aplicativos e/ou na Plataforma são estritamente 

proibidas, a menos que expressamente permitidas e indicadas nos Aplicativos ou na 

Plataforma. 

6. DA RESPONSABILIDADE DA BIZCAPITAL 

Disponibilidade da Plataforma. A BizCapital e as Parceiras não garantem que a Plataforma e 

os Aplicativos serão acessados de forma ininterrupta e livre de erros, visto que se faz por meio 

de sistemas informáticos e, por eventos fortuitos ou de força maior, bem como em razão de 

motivos técnicos e em razão de serviços de terceiros, o sistema poderá estar 

temporariamente fora do ar. O Usuário não poderá atribuir à BizCapital e às suas Parceiras 

nenhuma responsabilidade em virtude de danos, prejuízos ou perdas de equipamento 

resultantes de dificuldades técnicas ou falhas na Plataforma, nos Aplicativos ou na internet. 

A Plataforma e os Aplicativos poderão não estar disponíveis por motivos técnicos ou falhas 

da internet, ou por qualquer outro evento fortuito ou de força maior alheio ao controle da 

BizCapital e de suas Parceiras. 



 

 

Uso da Plataforma. A BizCapital e sua Parceira não se responsabilizam por qualquer dano, 

prejuízo ou perda causada pelo uso dos Aplicativos pelos Usuários na forma autorizada por 

este Termo ou dos termos de uso dos Aplicativos, ou dos Serviços intermediados ou prestados 

pela BizCapital ou pela Parceira, conforme aplicável. A BizCapital e a Parceira não fazem 

representações ou garantias, expressas ou implícitas, que, dentre outros, o conteúdo 

disponível nos Aplicativos esteja livre de erros ou omissões. Ainda, a BizCapital não será, em 

qualquer hipótese, responsável legalmente caso (i) qualquer dos Boletos Bancários pagos 

utilizando o Produto MaisBiz venha a ser reconhecido como fraudulento e/ou o recurso não 

chegue ao real destinatário; (ii) por eventual desacordo comercial entre o Usuário e o 

Beneficiário, sendo certo que caso eventual negócio jurídico seja desfeito entre eles, e/ou 

caso os termos da compra ou contratação entre a Pessoa Jurídica e o Beneficiário sejam 

alterados, o Usuário não poderá se esquivar de cumprir a obrigação de pagamento assumida 

perante a BizCapital.  

Aprovação dos Serviços. O seu cadastro nos Aplicativos, bem como o seu interesse em 

contratar os Serviços com a BizCapital, não garantem a efetiva contratação destes Serviços 

solicitados em virtude do Produto MaisBiz pelos Aplicativos, ou, ainda, em sua integralidade, 

os quais poderão sofrer limitações em decorrência de alguns fatores conforme as políticas 

internas da BizCapital e da Parceiras. 

7. PRAZO 

Prazo. O uso dos Aplicativos pelo Usuário pode ser realizado por prazo indeterminado, 

reservando-se à BizCapital e à Parceira, conforme aplicável, cessar ou suspender a 

disponibilização do Produto MaisBiz na Plataforma e nos Aplicativos a qualquer tempo, a seu 

único e exclusivo critério, e ao Usuário cessar ou suspender a utilização na Plataforma e nos 

Aplicativos a qualquer tempo, a seu único e exclusivo critério. Não obstante, a BizCapital e as 

Parceiras poderão, ainda, limitar a contratação ou utilização de Serviços em virtude do perfil 

de risco do Usuário e/ou da Pessoa Jurídica, sendo certo que os novos limites serão indicados 

ao Usuário nos Aplicativos e na Plataforma. 

Além disso, a BizCapital e suas Parceiras, conforme aplicável, reservam-se o direito, por razões 

legítimas ou em virtude de lei, decisão judicial ou administrativa, a qualquer momento e 

mediante aviso ao Usuário, quer temporária ou definitivamente, de suspender ou bloquear o 

acesso e o uso à Plataforma, aos Aplicativos ou aos Serviços, ou cancelar o cadastro do 

Usuário, pelo período estabelecido na regulamentação ou na decisão, conforme aplicável, 

sem que lhe seja devida qualquer indenização, incluindo, mas não se limitando a: (i) casos de 

violação destes Termos ou da Política de Privacidade por parte do Usuário, assim como em 

virtude de práticas ou suspeita de práticas fraudulentas, ilícitas, culposas ou dolosas; e (ii) 

como resultado de solicitação por parte de terceiros ou de autoridades competentes ou em 

virtude de lei aplicável.  



 

 

A BizCapital e as Parceira não serão responsabilizadas pelas medidas acima mencionadas, 

podendo, ainda, promover a competente ação de regresso, se necessário, bem como tomar 

quaisquer outras medidas necessárias para perseguir e resguardar seus interesses. 

8. SANÇÕES 

O Usuário compreende que a prática de atos que violem as legislações aplicáveis ou infrinjam 

as regras previstas nestes Termos ou na Política de Privacidade o tornará sujeito às 

penalidades, sanções e ações legais cabíveis e pertinentes, bem como sujeito ao pagamento 

e observância de indenizações, danos e responsabilidades, conforme aplicável. Você desde já 

concorda que a BizCapital e a Parceira poderão comunicar ao Banco Central do Brasil, ao 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras ou outros órgãos que a legislação previr, as 

operações que possam estar configuradas na legislação que dispõe sobre os crimes de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e demais disposições legais pertinentes à 

matéria. 

9. ALTERAÇÕES DESTES TERMOS DE USO 

Nós e a Parceira nos reservamos ao direito de, a qualquer momento e a nosso exclusivo 

critério, mediante prévia notificação por e-mail, modificar qualquer parte deste Termo ou dos 

termos de uso de Aplicativos que não afete materialmente seus direitos ou obrigações ora 

estipuladas. Qualquer versão atualizada supera e substitui qualquer versão anterior no 

momento da publicação e a versão anterior não será mais vigente e não terá mais efeitos, a 

não ser que o contrário seja especificamente declarado. Caso Você não concorde com os 

novos Termos de Uso, poderá rejeitá-los, mas, infelizmente, isso significa que Você não 

poderá mais fazer uso da Plataforma ou dos Aplicativos. Se de qualquer maneira Você utilizá-

los mesmo após a alteração dos Termos de Uso, isso significa que Você concorda com todas 

as modificações. 

10. CLÁUSULA MANDATO 

O USUÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA, NOMEIA 
EXPRESSAMENTE NESTE ATO A BIZCAPITAL COMO SUA BASTANTE PROCURADORA, COM 
PODERES ESPECIAIS PARA, EM NOME DA PESSOA JURÍDICA E POR CONTA DELA: (I) 
NEGOCIAR, CONTRATAR E EMITIR CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) EM FAVOR DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA PARA CADA BOLETO BANCÁRIO QUE PRETENDA SER 
FINANCIADO COM O PRODUTO MAISBIZ NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NESTES 
TERMOS DE USO E APRESENTADOS AO USUÁRIO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO 
PRODUTO MAISBIZ NOS APLICATIVOS (TAXA DE JUROS, IOF E CUSTO EFETIVO TOTAL – CET); 
(II) ASSINAR EM NOME DA PESSOA JURÍDICA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À 
CONTRATAÇÃO DE CCB; (III) REQUISITAR ABERTURA, MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS E 
FECHAMENTO DE CONTAS PARA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES FINANCIADOS, TUDO, 
SEMPRE, COM A FINALIDADE DE FAZER CUMPRIR O CONTRATO; (IV) ACERTAR PRAZOS, 
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA; (V) COMPARTILHAR SEUS DADOS CADASTRAIS COM AS 
PARCEIRAS, INCLUSIVE PARA TRANSMISSÃO E CONSULTA DE INFORMAÇÕES JUNTO À 
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CENTRAL DE REGISTRO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL; (VI) EFETUAR DÉBITO 
AUTOMÁTICO EM CONTA DE PAGAMENTO JUNTO ÀS PARCEIRAS PARA PAGAMENTO DA 
DÍVIDA FINANCIADA COM O PRODUTO MAISBIZ, ACRESCIDOS DE EVENTUAIS JUROS DE 
MORA, MULTA E OUTROS ENCARGOS NOS TERMOS CONTRATADOS A CADA OPERAÇÃO DE 
FINANCIAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO; (VII) CONCEDER TODOS OS PODERES 
NECESSÁRIOS PARA O FIEL CUMPRIMENTO DESTE MANDATO, PODENDO, AINDA, 
SUBSTABELECER EM TODO OU EM PARTE. 

11. ENTRE EM CONTATO CONOSCO 

Em caso de dúvidas sobre este Termo de Uso, Política de Privacidade, nossas práticas e demais 

políticas, ou caso deseje entrar em contato com a BizCapital, estaremos disponíveis através 

do nosso chat e do nosso e-mail faleconosco@bizcapital.com.br. 

Data Efetiva: 20 de setembro de 2021 

© BizCapital 

Todos os direitos reservados. 
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