
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

 

 

 
QUASAR FLASH FOMENTO MERCANTIL 

 
  



 

1. INFORMAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES 

 

1.1. INTRODUÇÃO  

 

A QUASAR FLASH FOMENTO MERCANTIL LTDA. (“QUASAR FLASH”) é uma fintech dedicada a criação de 

modelos de gestão de crédito através de uma plataforma 100% digital.  

 

A QUASAR FLASH atua no mercado focando na condução integralmente digital de operações de 

antecipação de recebíveis, com uma abordagem totalmente tecnológica dos processos de 

originação, cadastro, análise, estruturação, liquidação, monitoramento e cobrança. Ela oferece 

soluções prontas para auxiliar gestores de crédito, do setor financeiro ou não, na condução de 

seus portfolios, de forma escalável, rápida e segura.  

 

1.2. LEITURA E ACEITE NECESSÁRIO PARA O ACESSO AOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA QUASAR FLASH 

 

O Usuário que deseja ter acesso aos produtos e serviços da QUASAR FLASH deverá ler atentamente 

o presente Termo no momento do Cadastro do Cliente na Plataforma.  

 

O Usuário somente poderá realizar o Cadastro e ter acesso a todos os produtos e serviços da 

QUASAR FLASH caso esteja ciente de todas as disposições do presente Termo, esteja de acordo 

com elas, e dê seu aceite expresso na Plataforma. 

 

A QUASAR FLASH poderá solicitar que o Usuário também leia, esteja ciente, bem como esteja de 

acordo com outros termos e políticas internas da QUASAR FLASH para que ele possa utilizar e 

contratar os produtos e serviços da QUASAR FLASH. 

 

Caso Usuário não esteja de acordo com o presente Termos e Condições de Uso, bem como não 

esteja de acordo com outros termos e políticas internas da QUASAR FLASH, não será possível o 

acesso pelo Usuário dos produtos e serviços da QUASAR FLASH. 

 

1.3. DEFINIÇÕES 

 

“QUASAR FLASH” significa a empresa QUASAR FLASH FOMENTO MERCANTIL LTDA.; 

 

“Plataforma” significa a plataforma tecnológica de titularidade da QUASAR FLASH acessada pelo 

Usuário através do website da QUASAR FLASH; 

 

“Usuário” significa a pessoa física solicitante da abertura de Conta da QUASAR FLASH, responsável 

pelo Cadastro, que representará o Cliente quando da contratação dos produtos e serviços da 

QUASAR FLASH; 

 

“Conta” significa a interface na Plataforma da QUASAR FLASH que será acessada pelo Usuário com 

o uso do Login e Senha, onde o Usuário poderá acessar e solicitar os produtos e serviços da 

QUASAR FLASH, consultar as transações já realizadas pelo Cliente, e realizar outros atos para o 

Cliente; 

 

“Cadastro” significa o cadastro do Cliente que será realizado pelo Usuário, na Plataforma; 

 

“Cliente” significa a Pessoa Jurídica constante no Cadastro, beneficiária de todos os produtos e 

serviços da QUASAR FLASH solicitados pelo Usuário Plataforma.  

 

“Login” significa a denominação utilizada pelo Usuário para acessar sua Conta; 



 

 

“Senha” significa a palavra-chave criada pelo Usuário, de sua única e exclusiva utilização que será 

seu meio de realizar o acesso à sua Conta, juntamente ao Login; 

 

“Termo” significa o presente Termos e Condições de Uso; 

 

2. DECLARAÇÕES E RESPONSABILIDADE 

 

O Login e a Senha do Usuário serão de uso individual e intransferível, passando o Usuário a ser o 

único e exclusivo responsável por sua utilização, obrigando-se a manter em sigilo e isentando a 

QUASAR FLASH de qualquer responsabilidade pela utilização indevida dos mesmos. 

 

A QUASAR FLASH assegura que utiliza das melhores práticas de mercado para garantir a segurança 

dos dados presentes e referentes à Conta do Usuário, responsabilizando-se apenas nos casos em 

que der causa 

 

2.1. DECLARAÇÕES  

 

O Usuário declara, ao aceitar o presente Termo, que:  

 

(i) tomou ciência da descrição e do detalhamento de funções que serão habilitadas nas 

Plataforma da QUASAR FLASH; 

 

(ii) tomou ciência das responsabilidades e obrigações a que estão sujeitos em razão da 

utilização da Plataforma no âmbito da Conta e movimentação nos termos descritos nos 

Termo;  

 

(iii) tomou ciência que por questões de segurança a Plataforma está sujeita a contínuo 

aprimoramento, assim como o devido Termo, os quais estarão sempre disponíveis na 

Plataforma para consulta.  

 

(iv) tomou ciência que caso a QUASAR FLASH altere, inclua, exclua ou faça qualquer forma de 

modificação no Termo, o Usuário será notificado para que tenha ciência das modificações, 

bem como dê seu aceite e concordância às novas disposições do Termo; 

 

(v) tomou ciência que é único o responsável por obter todas as autorizações referentes aos 

poderes de representação do Cliente, bem como responsável pela veracidade e atualização 

do Cadastro de terceiros informados na plataforma, pois quaisquer prejuízos em 

decorrência da inclusão de informações inverídicas ou desatualizadas serão de sua única e 

exclusiva responsabilidade;  

 

(vi) além das consultas e outros atos de transparência, poderá realizar somente a solicitação 

dos produtos e serviços da QUASAR FLASH na Plataforma. Ou seja, a concretização do 

fornecimento dos produtos e/ou prestação dos serviços dependerão única e 

exclusivamente da celebração de documentos específicos a serem celebrados entre a 

QUASAR FLASH, o representante legal do Cliente, e outras partes conforme o caso. 

 

(vii) autoriza expressamente à QUASAR FLASH, por seus prepostos, em caráter irrevogável e 

irretratável, a registrar, obter e consultar, de forma detalhada ou consolidada, todas as 

informações junto à (a) Central de Riscos do Banco Central do Brasil, para acessar 

informações sobre operações realizadas, inclusive no mercado de câmbio, PCAM-

Exportações, sobre o montante de débitos e responsabilidade por garantias de nossa 



 

titularidade direta, como coobrigada, bem como das empresas/sociedades ligadas, 

controladas ou sob controle comum, disponibilizadas pelas instituições financeiras no SCR-

Sistema de informações de Crédito do Banco Central do Brasil vedada a sua divulgação 

para terceiros; e (b) Instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil para realizar 

atividade de registro de ativos financeiros por meio de arranjo de pagamentos, obtendo 

informações sobre disponibilidade de ativos caracterizados por agenda de recebíveis, ou 

seja, conjunto de unidades de recebíveis compostos pelo mesmo usuário final recebedor 

(estabelecimento comercial), arranjo e credenciadora/sub; (c) birôs de dados públicos e 

privados, a fim de obter e atualizar informações de pessoas jurídicas e físicas cadastradas 

na plataforma QUASAR FLASH.  

 

(viii) está ciente de que é vedado (a) o compartilhamento a terceiros de identificação de 

usuários, senhas e demais dispositivos de segurança pelo Usuário; e, (b) a anotação de 

quaisquer dessas informações em locais que possibilitem o seu acesso indevido por 

terceiros, sendo responsáveis por qualquer consequência decorrente da exposição indevida 

de tais informações a terceiros;  

 

(ix) é responsabilidade exclusiva do Cliente e do Usuário, garantir que o Usuário possua 

poderes suficientes para praticar em nome do Cliente todos os atos inerentes à 

movimentação, instruções e pagamentos a serem realizados no âmbito da Conta e 

movimentação financeira, nos termos da documentação societária em vigor do Cliente, não 

estando a QUASAR FLASH responsável por qualquer ordem assim recebida pelo Usuário 

indicado no Cadastro e neste Termo; 

 

(x) está ciente de que o Usuário será o único e exclusivo responsável pela utilização da 

Plataforma do momento da abertura da Conta e da movimentação financeira, cabendo ao 

Cliente fazer com que o Usuário o utilize de forma correta e adequada, orientando-os a 

respeito do sigilo que reveste os dados decorrentes do uso da Conta; 

 

(xi) a QUASAR FLASH não se responsabiliza pela quebra de sigilo das informações advindas de 

ação ou omissão pelo Usuário; e 

 

(xii) a QUASAR FLASH não tem qualquer ingerência quanto às características, peculiaridades, 

aspectos e demais particularidades dos dispositivos utilizados pelo Usuário, cabendo 

inteiramente a eles verificar se tais dispositivos possuem as características técnicas 

(hardware, software etc.) compatíveis com os meios eletrônicos disponibilizados pela 

QUASAR FLASH.  

 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

3.1. As partes não poderão ceder ou transferir qualquer de seus direitos e obrigações 

decorrentes dos Termos sem a anuência prévia e expressa da outra parte.  

 

3.2. O Cliente e o Usuário declaram ter recebido, lido e compreendido todos os termos e 

condições do presente Termo.  

 

3.3. Se, eventualmente, a QUASAR FLASH tiver que recorrer a procedimento administrativo ou 

judicial para defesa de seus direitos ou para recebimento do que lhe for devido, responderá 

o Usuário pelas despesas ocorridas, custas judiciais e extrajudiciais e pelos honorários 

advocatícios. 

 



 

3.4. A tolerância de qualquer das partes no tocante a qualquer obrigação prevista no presente 

Termo não implicará renúncia, perdão, novação ou alteração dos termos então 

estabelecidos, que poderão ser exigidos e cobrados a qualquer tempo ou em qualquer 

hipótese. 

 

4. FORO 

 

4.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, podendo a QUASAR FLASH, a seu exclusivo 

critério, optar pelo foro de domicílio do Usuário. 

 

 

[...]Li e Aceito as condições de Usuário 

 

 


