
 

  

Termos e Condições 

Neste website, a Chevrolet Serviços Financeiros e suas coligadas oferecem a você um novo serviço, o 

Internet Banking. Leia atentamente este documento, que regula a utilização do site, com importantes 

informações legais aplicáveis ao internauta. 

 

Serviços 

Os serviços oferecidos pela Chevrolet Serviços Financeiros atendem nosso clientes, pessoas físicas e 

jurídicas, que tenham contratos com a Chevrolet Serviços Financeiros e suas coligadas (caminhões e 

veículos). A intenção é disponibilizar informações e manter um canal de prestação de serviços, que já 

são disponibilizados por meio do nosso CAC e boleto mensal, acessíveis de qualquer lugar. Para isso, 

na área exclusiva do cliente, cadastrando um usuário e uma senha. 

Os produtos e serviços listados e/ou divulgados neste site são apenas de caráter informativos, não 

configurando, portanto, em propostas firmas de negócio por parte da Chevrolet Serviços Financeiros, ou 

do Consórcio Nacional Chevrolet, com exceção às ofertas de lance e à emissão de boletos de 

pagamento. 

 

Política de Segurança e Privacidade 

A forma de obtenção, utilização e proteção das informações que são coletadas neste website encontra-

se descrita em nossa Política de Segurança e Privacidade. A utilização do site indicará sua concordância 

e autorização para que a Chevrolet Serviços Financeiros utilize suas informações, de acordo com os 

termos da Política de Segurança e Privacidade. 

 

Obrigações do cliente pelo uso do website 

Para utilizar a área exclusiva do cliente, você concorda em: (i) identificar-se corretamente; (ii) preservar o 

sigilo de sua senha de acesso, que é pessoal e intransferível, sendo responsável pelos atos praticados 

através de sua senha; e (iii) indenizar e isentar a Chevrolet Serviços Financeiros e suas coligadas de 

quaisquer reclamações ou danos sofridos pela GM ou qualquer terceiro, em decorrência do seu mau uso 

do website, em desconformidade com os Termos de Uso ou com a legislação aplicável em vigor.  

 

Propriedade Intelectual 

Você concorda que os websites da Chevrolet Serviços Financeiros contêm direitos de propriedade 

intelectual, de titularidade exclusiva do Banco GMAC, incluindo, mas não se limitando às marcas, 

informações confidenciais, direitos autorais, software, patentes e segredos comerciais. O uso do website 

não lhe concede nenhum direito ou interesse sobre os direitos de propriedade intelectual da Chevrolet 

Serviços Financeiros.  



 

  

 

Limitação de Garantia 

A Chevrolet Serviços Financeiros envidará os melhores esforços para assegurar que este website 

desempenhará suas funções adequadamente. No entanto, o perfeito funcionamento deste website 

depende de diversos fatores alheios ao controle da Chevrolet Serviços Financeiros, tais como a 

funcionalidade simultânea de serviços de telecomunicações, provedores de acesso à internet e até 

mesmo os equipamentos dos usuários. Por este motivo, a Chevrolet Serviços Financeiros não oferece 

qualquer garantia com relação ao funcionamento deste website, incluindo, mas não se limitando, a 

garantias de adequação a uma finalidade específica ou de acesso ininterrupto ou livro de erros. Portanto, 

o usuário está ciente de possíveis falhas neste website.  

 

Modificações 

A Chevrolet Serviços Financeiros reserva-se ao direito, ao seu exclusivo critério, de modificar, alterar, 

acrescentar ou remover partes destes Termos de Uso a qualquer momento. Recomendamos que você 

verifique estes termos toda vez que navegar no website da Chevrolet Serviços Financeiros. Ao continuar 

navegando neste website da Chevrolet Serviços Financeiros, você estará concordando com as 

disposições estabelecidas nos Termos de Uso e na Política de Privacidade. Caso você não esteja de 

acordo com as disposições destes documentos, feche esta janela e não utilize os serviços deste website. 
 


