TERMO DE USO DO SITE DAYCOVAL
O objeto deste Termo de Uso do Website (Site) é fornecer aos CLIENTES algumas informações
sobre o BANCO DAYCOVAL S/A, instituição financeira de direito privado, com sede na cidade de
São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 1793, Bela Vista, inscrito no CNPJ/MF sob n°
62.232.889/0001-90 (“DAYCOVAL”), bem como sobre os produtos e/ou serviços que o
DAYCOVAL disponibiliza aos seus Clientes através do DAYCONNECT.
O Site poderá ser acessado por todos os usuários da Internet em uma base 24/7.
O DAYCOVAL se reserva ao direito de, sem aviso prévio e independentemente da razão, remover
qualquer conteúdo deste Site e negar o acesso a este Site ou a parte deste Site a qualquer
(quaisquer) usuário(s).
Limitação de Responsabilidade
O DAYCOVAL não se responsabiliza expressa ou implicitamente, pelas condições de
comercialidade, relacionada a serviços ou informações de terceiros ligados ao Site. O DAYCOVAL
poderá disponibilizar informações de terceiros, indicando a fonte dos mesmos ficando, porém, o
DAYCOVAL isento de quaisquer responsabilidades pela veracidade das referidas informações.
Não há garantia por parte do DAYCOVAL acerca do tempo, seqüência, certeza, completude e
qualidade das informações de mercado disponibilizadas por provedores de informações ou
terceiros. Entretanto, informamos que tomamos cuidados para que esses serviços sejam
selecionados de maneira mais correta possível.
Certos dados acessíveis em nosso Site são de propriedade intelectual dos provedores de notícias
e de serviços de informação ou de terceiros que nos fornecem esses dados. As informações são
protegidas por direitos autorais e outras leis de propriedade intelectual. Todos os direitos inerentes
a essa propriedade permanecem com o fornecedor da informação ou os terceiros, exceto nos
casos em que sejam de propriedade de nosso Site.
Embora o DAYCOVAL envide esforços razoáveis para incluir informações corretas e atualizadas
em seu site, o DAYCOVAL não dá qualquer garantia nem faz qualquer declaração quanto à
correção, oportunidade ou integralidade dessas informações. O DAYCOVAL não admite qualquer
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões no conteúdo do Site do DAYCOVAL.
Nossas informações são obtidas de fontes que consideramos confiáveis. Entretanto, as
informações computadorizadas não são garantidas por qualquer serviço de informação, terceiros
ou nós e, portanto, podem não estar completos. Nem o DAYCOVAL e nem qualquer serviço de
informação oferece garantia em relação à apuração, adequação, qualidade, correção ou
pontualidade das informações. Os usuários são responsáveis por validar a integridade de
qualquer informação recebida pela internet.
Ao utilizar o Site do DAYCOVAL o usuário faz por sua conta e risco. Até o limite permitido pela lei,
nem o DAYCOVAL, nem qualquer outra parte envolvida na criação, produção ou entrega do Site
do DAYCOVAL é responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, conseqüências
ou punitivos, qualquer que seja a origem, que resultem de seu acesso, utilização ou confiança no
Site do DAYCOVAL, mesmo que o DAYCOVAL tenha sido alertado da possibilidade de tais danos
ocorrerem.
Em nenhuma circunstância o DAYCOVAL poderá ser responsabilizado, em nenhuma medida, por
qualquer dano, moral ou material, decorrente de atuação do Usuário fundada em sua confiança
nas informações por ele obtidas neste Site ou em algum de seus links. É de responsabilidade
exclusiva do Usuário avaliar a exatidão, autenticidade, veracidade, integridade, legalidade,
precisão ou validade de qualquer informação (dado ou opinião) fornecida neste Site ou em
qualquer site ao qual o Usuário tenha tido acesso por intermédio deste Site.

Nenhuma informação, análise ou parecer divulgado neste Site ou através dele poderá ser
considerado como um aconselhamento profissional. O DAYCOVAL não se responsabiliza, em
nenhuma forma ou medida, por qualquer decisão tomada pelo Usuário com base em ditas
informações, análises e/ou pareceres. O DAYCOVAL aconselha que o Usuário procure o conselho
de um profissional qualificado e de sua confiança no que concerne à avaliação de toda e qualquer
informação, opinião, parecer, produto ou serviço divulgado neste Site ou em qualquer site ao qual
o usuário venha a ter acesso através deste Site.
O DAYCOVAL não se responsabiliza, nem será responsabilizado por quaisquer danos ao seu
computador ou por quaisquer ataques de vírus que possam afetar seu computador, softwares,
placa de modem, telefone, decorrentes do seu acesso, utilização ou download de conteúdos do
Site do DAYCOVAL.
Em nenhuma circunstância o DAYCOVAL poderá ser responsabilizado por qualquer dano,
material ou moral, direto ou indireto, ou lucro cessante oriundos: (i) da conexão com este Site, seu
mal uso, incapacidade de seu uso, por qualquer razão (impossibilidade ou interrupção no acesso),
falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito, demora na operação ou transmissão,
vírus de computador ou falha da linha, do hardware (do Usuário, do DAYCOVAL ou de qualquer
empresa que preste serviços informáticos a qualquer dos dois) ou do sistema ou de qualquer
programa/aplicativo/produto/serviço, mesmo se o DAYCOVAL tiver ciência da ocorrência atual ou
potencial de tais problemas; (ii) da interceptação por terceiro não autorizado de quaisquer
informações, materiais técnicos ou outros conteúdos disponíveis neste Site ou enviados pelos
usuários a este Site.
Direitos Autorais e Marcas
Os direitos autorais referentes às páginas e seus conteúdos que compõem este Site são de
propriedade do DAYCOVAL, salvo expressa disposição em contrário.
O DAYCOVAL possui marcas e logotipos de comércio e serviço exibidos neste Site. Todas as
marcas, imagens e gráficos são de propriedade do Daycoval, quer estejam regularmente
registradas quer não. Os visitantes do Site estão proibidos de utilizar ou reproduzir quaisquer
dessas Marcas, imagens e gráficos localizadas em quaisquer partes do Site, sem a prévia e
expressa autorização escrita do DAYCOVAL. A utilização indevida do logotipo e das marcas
poderá acarretar a aplicação de sanções, conforme legislação vigente.
Todas as informações e todo o conteúdo, inclusive programas de software disponibilizados no
Site, estão protegidos pela lei de direitos autorais. Os usuários estão proibidos de modificar,
reproduzir, transmitir, distribuir, publicar, vender, licenciar, criar trabalhos derivativos e/ou utilizar,
direta ou indiretamente, qualquer parte do conteúdo disponível do Site para fins comerciais ou
públicos.
O DAYCOVAL reserva-se o direito de remover qualquer parte do conteúdo do Site que possa
supostamente infringir os direitos autorais de terceiros.
Invasões
Tentativas de invasão ao Site do DAYCOVAL serão tratadas conforme prescrição legal como
dano, roubo ou qualquer outra tipificação penal que corresponde às conseqüências da invasão,
previstas no código penal brasileiro e na legislação brasileira aplicável.
Confidencialidade
O DAYCOVAL não coletará qualquer informação pessoal que identifique visitas individuais a este
website. Todos os usuários serão automaticamente registrados pelo número do IP (Internet
Protocool). Essas informações serão utilizadas para controle sobre o número de visitas ao website
e estatísticas de uso geral. Algumas informações serão coletadas pelo uso de “cookies”. “Cookies”

é um pedaço de informação enviado por um website e que é salvo no disco rígido do usuário
através do browser de seu computador. O Cookie carrega informações que um website pode
precisar para customizar a visita do usuário a este web site e para agregar informações
estatísticas, tais como as páginas visitadas, o que for baixado, o nome do domínio do provedor de
internet e o país de onde os usuários vêm e o endereço dos websites visitados imediatamente
antes e depois.
Tudo é mensurado somente na forma anônima e agregada. As informações que os cookies nos
permitem rastrear se referem à sua atividade de navegação.
O DAYCOVAL afirma, e o usuário autoriza, que poderá utilizar quaisquer meios informáticos, na
forma de Cookies ou arquivo similar, disponíveis para armazenar informações do usuário, a fim de
modificar o Site para que o mesmo reflita melhor as preferências de seus usuários.
Para navegar sem utilização de cookies o usuário pode configurar seu browser para rejeitar todos
os Cookies, ou usuário pode configurar o seu computador para lhe informar quando um cookie é
baixado.
Informações Pessoais
O dever de sigilo do DAYCOVAL para com os seus usuários será observado a todo o momento. O
website www.daycoval.com.br somente coletará Informações Pessoais que o usuário venha a
fornecer voluntariamente enquanto usa ou se registra no website. Informações Pessoais incluem
informações pelas quais podemos identificá-lo como individuo, tais como seu nome ou endereço
de e-mail.
As informações Pessoais dos usuários serão coletadas e guardadas de acordo com padrões
rígidos de confidencialidade e segurança e não serão repassadas a terceiros, exceto se
expressamente autorizado pelo cliente ou por força de lei.
O DAYCOVAL não divulga e não transfere as informações pessoais para terceiros, salvo por
determinação legal ou judicial, e não usa tais informações para finalidades diferentes daquelas
para as quais foram coletadas.
Os usuários poderão sugerir ou fazer comentários sobre os dados fornecidos neste website,
podendo fazê-lo através da Central Atendimento do DAYCOVAL ou o Fale Conosco que está no
Site.
Alterações
O DAYCOVAL reserva-se o direito de revisar e alterar este Termo de Uso, a qualquer momento e
por qualquer razão, sem precisar comunicar tais revisões e alterações aos usuários, que aceitarão
e concordarão automaticamente com a nova versão sempre que se utilizarem do Site após as
alterações estarem disponibilizadas.
Links
Este site pode conter links para web sites controlados ou oferecidos por terceiros (não filiados do
DAYCOVAL). O DAYCOVAL se isenta da responsabilidade por qualquer informação, materiais,
produtos ou serviços informados ou oferecidos nos web sites de terceiros linkados a este web site.
Se criado um link para um site de terceiros, o DAYCOAVAL não garante ou recomenda qualquer
produto ou serviço oferecido ou informação contida naquele web site, nem é responsável por
qualquer falha de produtos ou serviços oferecidos neste Site. Estes terceiros podem ter uma
política de privacidade diferente da do DAYCOVAL podendo oferecer menos segurança que o Site
do DAYCOVAL.
O conteúdo ou a política de privacidade de links para outros sites externos não são de
responsabilidade do DAYCOVAL.

Termos Adicionais
Certas seções ou páginas neste Site podem conter termos e condições próprios, que se acrescem
a estes termos e condições. Em caso de conflito, os termos e condições adicionais prevalecerão
para estas seções ou páginas específicas.
Contate-nos
Pedidos relativos ao acesso, à atualização e correção de dados e informações pessoais, às
políticas, regulamentos e práticas do DAYCOVAL acerca de armazenamento de informações e
dados deverão ser direcionados a Central de Atendimento e/ou ao Fale Conosco.
Declaração
O CLIENTE declara que teve prévio conhecimento do conteúdo, termos e condições deste
TERMO DE USO e orientou seu(s) procurador(es), USUÁRIO(S) ADMINISTRADOR(ES),
AUTORIZADOR(ES) e OPERADOR(ES) (quando houve), no que diz respeito ao fiel cumprimento
do disposto neste TERMO DE USO.
Jurisdição Aplicável
O usuário atesta estar ciente de que todas as relações jurídicas por ventura derivadas, direta ou
indiretamente, do uso deste Site, bem como todas as reclamações ou questões relacionadas a
este website devem ser tratadas de acordo com as leis vigentes no Brasil, ficando eleito neste ato
o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

