TERMO DIGITAL DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO
Autorizo a FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A
(“FORTBRASIL”) a consultar, a qualquer tempo, informações a meu respeito,, que,
constem ou venham constar do Sistema de Informações de Crédito (SCR) gerido pelo
Banco Central do Brasil – BACEN e em quaisquer órgãos de proteção ao crédito, além
disso, declaro ciência acerca da coleta, guarda, uso da minha imagem e validação de
minha identidade, para utilização dos serviços prestados pela FORTBRASIL. Declaro
ainda estar ciente e de pleno acordo com:
a) Todos os termos e condições do Contrato de Prestação de Serviços dos Cartões
Fortbrasil (“Contrato”), ao qual solicito adesão e concessão de limite de crédito,
registrado no 2º Registro de Títulos e Documentos Cartório Morais Correia, sob o nº
746785, disponível no site: https: CONTRATO FORTBRASIL
b) A cobrança e o valor da anuidade do cartão, a qual ocorrerá apenas quando houver
fatura emitida no mês. O valor vigente da anuidade do cartão pode ser consultado
através https://bit.ly/valoresprodutos e poderá sofrer alterações, mediante aviso
prévio, em conformidade com a legislação vigente.
c) Ao concordar com este termo, estou ciente que a FORTBRASIL ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A, irá coletar e armazenar a imagem da minha face
e meus dados pessoais ("Dados"), solicitados no momento da coleta nesta operação,
ainda que por meio de seus prestadores de serviços, para fins de execução do
contrato e processamento pelas plataformas digitais de análise de crédito, os quais
os utilizarão para garantir a segurança nessa operação, bem como declaro ainda
que tenho ciência que os meus dados ficarão armazenados em uma base de dados
que será usada para todas as finalidades necessárias para a execução do Contrato
e, estou de acordo com o compartilhamento dos meus dados a empresas parceiras,
pertencentes ao grupo ou não, para fins de ofertar e/ou fornecer recomendações
mais assertivas sobre produtos e/ou serviços às minhas necessidades e interesses.
Declaro ainda ter ciência da Política de Privacidade prevista no link
https://bit.ly/politprivacidade na qual constará informações e orientações importantes
sobre o tratamento dos meus Dados.

