
 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

 

O Banco Bradesco Financiamentos S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 

07.207.996/0001-50, com endereço na Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º Andar, 

Vila Yara, Osasco, São Paulo, CEP 06029-900, neste ato, estabelece as presentes 

condições de uso (“Termos de Uso”) para a utilização da plataforma de propriedade e 

operada pela BX NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA. – ME, sociedade limitada inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº. 22.530.382/0001-06, com endereço na CLC 202 Bloco B, Loja 25, 

subsolo, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.832-525 (“BX”) de 

autoatendimento para a simulação e contratação de empréstimos consignados pelos 

“Usuários ou você”. 

 

Por favor, leia atentamente os Termos de Uso aqui apresentados e todos os 
outros   avisos que possam aparecer em outras páginas relacionadas a este 
serviço. Ao acessar e   utilizar os serviços aqui descritos, o Usuário concorda e se 
vincula ao presente Termo de Uso. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. O Banco Bradesco Financiamentos (“BBF”) possui licença de uso da Plataforma. 

Você pode acessá-la para simular a contratação de empréstimo consignado por meio 

de uma jornada digital de autoatendimento.  

1.2. Você entende e concorda que a Plataforma é apenas uma ferramenta por 

meio da qual é possível realizar a simulação e a formalização do empréstimo 

pretendido junto ao BBF, de forma que o Parceiro BX e a Plataforma não são 

partes no contrato de empréstimo. A relação contratual do empréstimo 

consignado é entre o BBF e o Usuário. 

1.3. Os seus dados pessoais serão compartilhados com a empresa BX, por meio da 

Plataforma, por isso é imprescindível que você leia a Política de Privacidade do 

Parceiro disponível no site (https://bxblue.com.br/politica-de-privacidade/), e o 

Aviso de Privacidade da Plataforma, sendo que o Aviso de Privacidade faz parte 

integrante destes Termos de Uso.  

1.4. A partir do momento em que o Usuário Aceitar os Termos de Uso e o Aviso de 

Privacidade da Plataforma, as disposições neles constantes serão aplicáveis e irão 

regular plenamente a relação entre o BBF e o Usuário. 

1.5. Os Termos de Uso e o Aviso de Privacidade poderão ser atualizados a qualquer 

tempo. Você será informado de quaisquer alterações nestes Termos de Uso e no Aviso 

de Privacidade por meio da Plataforma. Caso o Usuário continue utilizando os serviços 

disponibilizados pela Plataforma, o BBF considerará que o Usuário concorda com as 

alterações. Será sempre indicada a data da última atualização realizada pelo BBF ao 

presente Termos de Uso. 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1.  As definições grafadas com a primeira letra maiúscula, no singular ou no plural, 
neste Termo, terão o seguinte sentido: 
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• Aceitar ou Aceite: significa o ato do Usuário realizar ações no site seguidas do 

aviso de “Li e aceito os Termos de Uso e Aviso de Privacidade” disposta no Site. 

Este ato implica no consentimento prévio, expresso, livre e informado do 

Usuário em relação a todo o disposto em tais documentos. 

• Conta bxblue: significa a conta de acesso do Usuário à Plataforma. Esta conta 

é automaticamente criada e vinculada ao Usuário quando este fornece seus 

dados pessoais à Plataforma para receber uma cotação de crédito, quando 

também realiza o Aceite. 

• Dados de Conta: significa quaisquer dados que tenham sido inseridos pelo 

Usuário na Plataforma, incluindo, ainda, dados referentes a contratos ativos 

elegíveis para refinanciamento, caso o cliente deseje, e de Órgão conveniados, 

como a DATAPREV e o Serpro, com a finalidade de consultar a margem 

consignável do cliente, que detalhe, de forma específica e pessoal, informações 

sobre a(s) sua(s) conta(s), incluindo, sem limitação, renda mensal do Usuário, 

natureza e tipo de suas despesas, dívidas e empréstimos, margem consignável 

junto ao empregador, histórico de desconto de empréstimos consignados, 

entre outros dados relevantes ao planejamento financeiro do Usuário. 

• Dados Pessoais: significa qualquer dado disponibilizado pelo Usuário que, de 

alguma forma, o identifique ou se torne identificável, tais como, mas não se 

limitando a, nome, CPF, endereço, número de telefone ou endereço de e-mail. 

• Aviso de Privacidade: significa o documento que traz as regras de utilização dos 

dados do Usuário dentro da Plataforma, podendo ser encontrada em 

(https://bxblue.com.br/bradesco-financiamentos/aviso-de-privacidade/).  

• Plataforma: significa o software de propriedade exclusiva da BX do qual o BBF 

possui licença de uso. A plataforma possibilita que o Usuário realize simulações 

de empréstimos consignados e realize a contratação de empréstimos 

consignados diretamente com o BBF, por meio do qual serão obtidos os Dados 

Pessoais e de gestão de empréstimos consignados do Usuário. 

• Usuário: significa uma pessoa natural, com capacidade civil ou jurídica, com 

plena capacidade de contratar, que acessa a plataforma de modo a usufruir das 

funcionalidades oferecidas, aderindo desta forma automaticamente ao 

presente Termos de Uso e ao Aviso de Privacidade. 

• SMS: Short Message Service - serviço de envio e recebimento de mensagens de 

texto por meio do aparelho celular. 

• Site: significa o endereço eletrônico https://bxblue.com.br/bradesco-

financiamentos/pedido/ ou qualquer outro que vier a substituí-lo da 

Plataforma. 

• Token: forma de autenticação para a finalização da assinatura do contrato. 

 

3. USO 

3.1. Estes Termos de Uso concede ao Usuário uma licença pessoal, revogável, não 

exclusiva e intransferível de uso da Plataforma sem cobrança de royalties, sendo 

certo que o Usuário não poderá utilizar e nem permitir que terceiros utilizem a 

Plataforma para qualquer outra finalidade não expressamente prevista nestes 
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Termos de Uso. Dessa forma, não será permitido ao Usuário, sem qualquer limitação, 

copiar, modificar, distribuir, vender ou alugar os serviços disponibilizados pela BX e 

viabilizados pela Plataforma. 

3.2. Para poder usar a Plataforma, o Usuário deverá, previamente, inserir seus 

Dados Pessoais, tais como: nome, CPF, data de nascimento, e-mail válido, carreira e o 

tipo de convênio, Estado pelo qual se aposentou, e, também, o número de celular 

válido com o código do Estado. 

3.3. O Usuário será responsável pela veracidade, validade e precisão dos Dados 

Pessoais ou Dados de Conta por ele fornecidos no seu cadastro, inclusive em relação 

à indicação de endereço de e-mail válido de sua titularidade, competindo-lhe, ainda, 

manter referido cadastro sempre atualizados. 

3.4. A utilização da Plataforma pelo Usuário possui caráter pessoal e intransferível, 

e deve ser utilizada unicamente para fins lícitos e relacionados ao propósito a que o 

Site se destina, nos termos aqui mencionados. Em nenhuma hipótese, o Usuário terá 

acesso ao código fonte da Plataforma ora licenciada, já que o código fonte da 

Plataforma é confidencial e de titularidade exclusiva da BX, que é a detentora de 

todos os direitos de propriedade intelectual dele inerentes. 

3.5. Para a realização da simulação do empréstimo consignado, além dos dados 

mencionados na cláusula 3.2, poderá ser necessário informar qual o tipo do benefício 

ou o contracheque, ou solicitação para consulta de margem junto à instituição 

Pagadora. Se você possui acesso ao portal “Meu INSS” para a realização do 

cruzamento de informações, nesta hipótese será necessário anexar o extrato do 

benefício, caso contrário o cliente deverá autorizar a consulta de margem para que o 

banco possa consultar seus dados junto à fonte pagadora.  

 

4. Dados de Conta 
4.1. O BBF compartilha com a BX por meio da Plataforma os dados referentes: (i) à 

consulta de margem realizada junto ao Órgão conveniado, tais como: margem 

consignável, valor do benefício ou salário, tipo de benefício ou cargo, dentre outras 

informações relacionadas à comprovação de margem e que seja necessária para a 

realização da avaliação de crédito; e (ii) contratos ativos elegíveis para 

refinanciamento, envolvendo dados de: número de contrato, parcelas, saldo devedor 

e outros dados necessários para oferta do refinanciamento; para o caso de o cliente 

desejar optar por este tipo de operação. 
4.2. O BBF e a BX não se responsabilizarão pela revisão ou confirmação dos dados 

fornecidos pelo Usuário, nem pelos Dados obtidos junto aos Órgãos conveniados, no 

que tange à precisão dos dados.  
 

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

5.1. O Usuário não adquire, por meio do presente Termo de Uso ou do Aviso de 

Privacidade, nenhum direito de propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos, 

incluindo patentes, desenhos, bases de dados, marcas, direitos autorais ou direitos 

sobre informações confidenciais ou segredos de negócio, sobre ou relacionados à 

Plataforma, os quais são de propriedade exclusiva da Parceira BX. 



 

5.2. Caso o Usuário venha a desenvolver um novo módulo ou produto que 

caracterize cópia, de todo ou de parte do dicionário de dados ou do programa, o novo 

módulo ou produto será considerado como parte integrante da Plataforma, sendo, 

portanto, de propriedade da parceira BX e seu uso estará condicionado a estes 

Termos de Uso. 

5.3. O Usuário poderá realizar o download ou imprimir uma cópia das informações, 

planilhas e gráficos disponibilizados por meio do Site, desde que para uso pessoal e 

não comercializável. Qualquer utilização deste material e/ou do Conteúdo do Site, no 

todo ou em parte, que não para uso pessoal do Usuário, nos termos deste Termo de 

Uso, sem que haja prévio consentimento por escrito da Parceira BX, é expressamente 

proibida. 

5.4. Todo e qualquer Conteúdo disponibilizado no Site, tais como, mas não se 

limitando a, textos, gráficos, imagens, logos, ícones, fotografias, conteúdo editorial, 

notificações, softwares e qualquer outro material, pertencem exclusivamente à BX ou 

ao BBF, quando houver, e são protegidos pela lei brasileira no que se refere à 

propriedade intelectual e aos direitos autorais. 

5.5. A BBF e a Parceira BX poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, e sem 

a necessidade de comunicação prévia ao Usuário: 

• Encerrar, modificar ou suspender, total ou parcialmente, o acesso do Usuário 

ao Site, quando referido acesso ou cadastro violar as condições estabelecidas 

nestes Termos de Uso e/ou no Aviso de Privacidade; 

• Excluir, total ou parcialmente, as informações cadastradas pelo Usuário que 

não estejam em consonância com as disposições deste Termo de Uso; e 

• Acrescentar, excluir ou modificar o Conteúdo oferecido na Plataforma. 

5.6. Poderá, ainda, a seu exclusivo critério, suspender, modificar ou encerrar as 

atividades do Site, mediante comunicação prévia ao Usuário, salvo nas hipóteses de 

caso fortuito ou força maior. 

 

6. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 

6.1. Para a formalização do empréstimo consignado, inicialmente você deverá ler 

todo o contrato de empréstimo consignado, conferir seus dados e realizar a 

assinatura digital. Por último, será enviado o código do Token para o número do 

celular indicado no início da jornada, com isso, você deverá inseri-lo em um campo 

específico constante na etapa de assinaturas. Feito isto, será realizada a análise de 

concessão do empréstimo consignado pelo Banco Bradesco Financiamentos. 

6.2.  O contrato citado na cláusula 6.1, será disponibilizado por meio de um link que 

será enviado para o seu e-mail indicado no início da jornada.  

6.3. No momento em que o empréstimo for aprovado, ele será enviado para 

averbação junto ao órgão conveniado e, após a aprovação da averbação, o pagamento 

será realizado em até 1 dia útil. 

6.4. O montante relativo a concessão do empréstimo consignado, será creditado na 



 

mesma conta bancária que você recebe seu benefício ou salário. 

 

7. SEGURANÇA 

7.1. O Usuário é responsável pela guarda em segurança do código TOKEN que será 

enviado via SMS ao telefone celular indicado no início da jornada, bem como pelo 

manuseio seguro de seu dispositivo móvel, devendo, inclusive, evitar de deixar o seu 

dispositivo em qualquer lugar ou com outras pessoas. 

7.2. Cabe ao Usuário a devida manutenção de seus terminais de acesso à internet, 

incluindo computadores, tablets e aparelhos celulares, de modo a garantir que não 

tenham seu funcionamento prejudicado ou alterado em razão de softwares ilegais 

ou  de procedimentos de invasão realizados por terceiros. Para tanto, o Usuário deverá 

manter atualizados seus sistemas operacionais e softwares antivírus, conforme 

aplicável ao dispositivo utilizado. 

7.3. O Banco Bradesco Financiamentos  recomenda que o Usuário instale o módulo 

de segurança nos computadores que utiliza para acessar a Plataforma. O Usuário 

reconhece que a não utilização das ferramentas de segurança terá por efeito impedir 

que qualquer responsabilidade decorrente de acessos indevidos por meio dos Canais 

Eletrônicos seja atribuída ao Banco Bradesco Financiamento, cabendo, portanto, ao 

Usuário a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de sua negligência. 

 

8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

8.1. O BFF e a BX não responderão, em nenhuma hipótese, ainda que em caráter 

solidário ou subsidiário: 

• Pela autenticidade, validade e precisão dos dados fornecidos pelos Usuários, 

competindo ao Usuário verificar, por conta própria, se tais informações são 

verdadeiras, completas e atualizadas antes de tomar qualquer decisão nelas 

baseada; 

• Por eventuais prejuízos sofridos pelos Usuários ou por terceiros em razão da 

tomada de decisões com base nas informações disponibilizadas no Site; 

• Por eventuais prejuízos sofridos pelos Usuários em razão de falhas no sistema 

de informática ou nos servidores que independam de culpa do BBF e da BX ou 

em sua conectividade com a internet de modo geral, devendo o Usuário manter, 

às suas expensas, linha de telecomunicação, modem, software de 

comunicação, endereço de correio eletrônico e outros recursos necessários à 

comunicação com o BBF; 

• Por situações de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 393 do 

Código Civil Brasileiro; 

• Por danos causados por programas nocivos à Plataforma, tais como, mas sem 

se limitar a vírus, trojans e hackers; 

8.2. O BBF e a BX não garantem que as funções contidas na Plataforma atendam às 

necessidades do Usuário, que a operação da Plataforma será ininterrupta ou livre de 

erros, que qualquer funcionalidade continuará disponível, que os defeitos na 



 

Plataforma serão corrigidos ou que a Plataforma será compatível ou funcionará com 

qualquer software, aplicações ou serviços de terceiros. 

 

9. INDENIZAÇÃO 

9.1. O Usuário concorda em defender, indenizar e manter indene o BBF e a BX e suas 

afiliadas, diretores, empregados e agentes, contra quaisquer encargos, ações ou 

demandas, incluindo, mas não limitado a honorários advocatícios razoáveis, 

resultantes: (i) da sua eventual utilização indevida do Site da Plataforma e/ou do seu 

Conteúdo; ou (ii) da violação das condições ora pactuadas. 

9.2. Em nenhum caso o BBF e a BX serão responsáveis por danos pessoais ou 

qualquer prejuízo incidental, indireto ou consequente, lucros cessantes, incluindo, 

sem limitação, prejuízos por perda de lucro, corrupção ou perda de dados, falha de 

transmissão ou recepção de dados, não continuidade do negócio ou qualquer outro 

prejuízo ou perda comercial incorridos pelos Usuários ou por terceiros, decorrentes 

ou relacionados ao uso ou sua inabilidade em usar a Plataforma, por qualquer motivo.  

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Usuário será responsável pela veracidade, validade e precisão dos Dados 

Pessoais ou Dados de Conta por ele fornecidos durante a jornada, inclusive em relação 

à indicação de endereço de e-mail válido de sua titularidade. 

10.2. O Usuário não poderá: 

10.2.1. Inserir dados falsos para fins cadastrais; 

10.2.2. Realizar qualquer tipo de fraude; 

10.2.3. Utilizar a Plataforma para divulgar informações que de qualquer forma violem 

normas aplicáveis no Brasil, direitos de propriedade da Parceira BX e/ou de terceiros, 

e do BBF, ou os bons costumes, incluindo, sem limitação, a violação de direitos 

intelectuais, autorais e de privacidade, ou a produção e divulgação de conteúdo ilegal, 

imoral, inapropriado ou ofensivo. 

10.2.4. Copiar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, reproduzir, 

doar, alienar de qualquer forma, transferir total ou parcialmente, sob quaisquer 

modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, a 

Plataforma, assim como seus módulos, partes, manuais ou quaisquer informações 

relativas ao mesmo. 

10.2.5. Empregar softwares, técnicas e/ou artifícios com o intuito de utilizar 

indevidamente a Plataforma para práticas, tais como exploits, spamming, flooding, 

spoofing, crashing, root kits, etc.; 

10.2.6. Reproduzir, adaptar, modificar e/ou empregar, no todo ou em parte, para 

qualquer fim, a Plataforma ou qualquer Conteúdo do Site sem a autorização expressa. 

10.2.7. Publicar ou transmitir qualquer arquivo que contenha vírus, worms, cavalos de 

tróia ou qualquer outro programa contaminante ou destrutivo, ou que de outra forma 

possa interferir no bom funcionamento do Site; 

10.2.8. Divulgar, utilizar ou modificar os dados de outros Usuários; e, 



 

10.2.9. Utilizar a Plataforma, ou permitir seu uso, para benefício de terceiros. 

10.3. O BBF e a Parceira BX envidarão seus melhores esforços para garantir o pleno 

funcionamento e segurança do seu ambiente, porém, o Usuário reconhece que, por 

se tratar de uma plataforma online, está sujeita a falhas e vulnerabilidades. 

10.4. Todas as comunicações a serem realizadas pelo Usuário, incluindo assuntos 

relacionados aos Termos de Uso e Aviso de Privacidade, ao BBF deverão ser 

feitas por meio dos Canais de Atendimento do BBF mencionados na cláusula 13. 

Para qualquer assunto relacionado ao Site/Conteúdo/Plataforma o Usuário deverá 

entrar em contato com a Parceira BX por meio do e-mail ola@bxblue.com.br. 

10.5. O BBF declara que os registros de acesso, bem como o registro de dados 

pessoais do Usuário, são realizados respeitando o direito à privacidade, à proteção de 

dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas, em observância à legislação 

vigente e em conformidade com o previsto no aviso de privacidade da Plataforma/ 

Política de Privacidade do Parceiro e nas Diretivas de Privacidade da Organização 

Bradesco. 

11. VIGÊNCIA 

11.1. Os presentes Termos vigerão por prazo indeterminado, contados a partir do 

Aceite do Usuário. 

 

12. FORO 

12.1. Fica eleito o foro do domicílio do Usuário para dirimir eventuais dúvidas e/ou 

controvérsias oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 

13. DÚVIDAS 

Para consultar informações j u n t o  a o  B a n c o  B r a d e s c o  

F i n a n c i a m e n t o s  s o b r e  o  P ó s - v e n d a  ligue para a Central de 

Relacionamento:  

Centra l  de vendas :  0800 704 5533  

Cap ita is  e reg iões  metropol itanas :  3004 7224  

Demais  regiões :  0800 055 7222  

SAC Bradesco Financiamentos: 0800 727 9977 

Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 722 0099 

 

Para informações e suporte sobre a contratação, entre em contato com a BX 

envie e-mail para ola@bxblue.com.br 

 


