
Termos de Uso 

 

Os sites somasoluciona.com.br; bancosoma.com.br; e somafinanceira.com são propriedade da 

Soma Soluções Financeiras, registrada sobre o CNPJ 20.512.611/0001-26. 

 

Neste Termo de Uso, os termos “SITE”, se referem aos sites acima mencionados e “VISITANTE” 

e “USUÁRIO” se referem a qualquer pessoa (física ou jurídica) que acesse e use este SITE. 

 

O acesso e o uso deste SITE estão sujeitos a este Termo de Uso e a Política de Privacidade, 

por isso, o VISITANTE deve lê-los na sua íntegra.  

 

Ao acessar e usar o SITE, o VISITANTE aceita todas as condições deste Termo de Uso e da 

Política de Privacidade. Caso o VISITANTE não concorde com alguma condição destes 

documentos, o acesso e o uso deste SITE deve ser interrompido imediatamente. O SITE se 

reserva ao direito de alterar estes documentos a qualquer momento, sem aviso prévio, sendo 

que as novas versões passarão a vigorar a partir do momento em que for postada no SITE. Por 

isso o VISITANTE deve ler estes documentos sempre que visitar o SITE. As antigas versões 

também estarão disponíveis no site para consulta. 

 

Este Termo de Uso define os direitos e obrigações tanto do SITE como do VISITANTE envolvidos 

durante o acesso e uso do SITE e dos serviços oferecidos. 

 

O SITE permite a simulação e consulta de serviços e produtos com objetivo de gerar 

conveniência ao nosso USUÁRIO no seu processo de avaliação destes serviços e produtos. Com 

o preenchimento de cadastro ou proposta o USUÁRIO poderá receber respostas da Soma, 

entretanto o SITE não garante ao USUÁRIO nenhum sucesso de aprovação ou contratação de 

crédito. 

 

Ao preencher os dados solicitados pelo SITE, o USUÁRIO sempre deverá prezar pela veracidade 

e exatidão dos mesmos, sabendo que poderá responder civil ou criminalmente por informações 

indevidas ou equivocadas. O USUÁRIO autoriza o SITE a consultar informações adicionais sobre 

o próprio em fontes e de naturezas diversas e a realizar contatos telefônicos com o próprio ou 

com terceiros por ele indicados. O USUÁRIO autoriza o SITE a usar estes dados e documentos 

para realizar avaliação de crédito, confirmar a veracidade das informações prestadas e para 

outros usos necessários à prestação dos produtos e serviços oferecidos. 

 

O SITE não é responsável por acesso e uso de informações fraudulentas por parte de terceiros 

em seu nome, tais como, mas não somente, falsidade ideológica. 

 

O SITE poderá colher e armazenar informações de IP, site de origem, data e hora da visita, 

atividade, navegador e sistema operacional. O SITE não vende, cede, comunica ou transmite os 

dados e documentos dos USUÁRIOS para qualquer terceiro que não seja envolvido diretamente 

com a prestação dos produtos e serviços oferecidos. 

 

O SITE administra e guarda as suas informações de forma segura e sigilosa. Entretanto 

informamos que, em casos excepcionais, como para cumprimento de determinações judiciais 

dentro da lei em vigor, por solicitação de autoridades públicas ou em situação potencial de venda 

parcial ou total da Instituição seremos obrigados a disponibilizar estas informações. 

 

O conteúdo do site (códigos fonte, base de dados, processos, domínios, marcas, logotipos, etc.) 

envolvido na funcionalidade e na prestação de produto ou serviço é de propriedade da Soma e 

é protegido por leis nacionais e internacionais de propriedade. A reprodução total ou parcial deste 



conteúdo e o uso sem autorização da Soma são expressamente proibidos e sujeitos a 

penalidades nos termos da lei. 

 

O nosso objetivo é proporcionar um acesso ininterrupto ao SITE, mas não damos garantia quanto 

a esta disponibilidade e nos reservamos o direito de suspender, restringir ou cancelar o acesso 

ao SITE a qualquer momento. 

 

O USUÁRIO não poderá usar o SITE através de qualquer recurso não humano, como software 

automatizado, processo, programa, robô, entre outros. 

 

Este Termo de Uso foi definido de acordo com o Código Civil Brasileiro. Está eleito o foro 

Comarca de Capão da Canoa/RS para dirimir e julgar qualquer questão relativa a este Termo de 

Uso e sobre a relação entre o SITE e o USUÁRIO. 

 

 

 

 


