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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAYCONNECT
BANCO DAYCOVAL S/A, com sede à Avenida Paulista, nº 1.793, CEP 01311-200, na Cidade de São Paulo,
Capital, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90, doravante designado simplesmente,
DAYCOVAL, e a pessoa física ou jurídica qualificada no Termo de Adesão a este Contrato, doravante
designada CLIENTE, ajustam o presente Contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:
DEFINIÇÕES - Para perfeito entendimento e interpretação deste CONTRATO considera-se que:
a) CLIENTE é a pessoa física ou jurídica responsável pelo cumprimento das obrigações decorrentes do
Contrato e pela utilização do DAYCONNECT.
b) DAYCONNECT é o sistema eletrônico de serviços financeiros, controlado pelos computadores do
DAYCOVAL;
c) Serviços do DAYCONNECT é qualquer produto ou serviço eletrônico oferecido pelo DAYCONNECT;
d) E-CODE é o sistema de autenticação digital utilizado pelo sistema DAYCONNECT para fornecer
assinaturas digitais. O E-CODE pode se apresentar como um dispositivo eletrônico de tempo ou como
um aplicativo de software dentro de aparelhos celulares. No caso do E-CODE na forma de aplicativo de
software, a autenticação poderá utilizar um código enviado por SMS ou pela tecnologia PUSH, bem
como através de um processo de desafio-resposta ou por fatores biométricos (reconhecimento de voz,
de íris ou facial).
e)

f)

g)

h)

i)

USUÁRIO MASTER do sistema poderá ser tanto o CLIENTE pessoa física ou, no caso de pessoa
jurídica, o(s) seu(s) representante(s) e/ou procurador(es) legalmente constituído(s), o(s) qual(is) será(ão)
o(s) “MASTER”, ou seja, é(são) a(s) pessoa(s) física(s) titular(es) da conta corrente, o(s)
representante(s) legal(is) ou o(s) procurador(es) devidamente constituído(s), nos termos dos atos
societários do CLIENTE, com plenos poderes para abrir e movimentar conta, realizar transações
financeiras e não financeiras, pagamentos, transferências, entre outros serviços disponibilizados pelo
DAYCOVAL (nomeado pelo CLIENTE no Termo de Adesão a este Contrato ou na Ficha
Cadastral/Proposta de Abertura de Conta, se Pessoa Física) o(s) qual(is) poderá(ão) cadastrar
AUTORIZADOR(ES) e/ou OPERADOR(ES), estabelecer alçadas de aprovação, instruir operações que o
sistema disponibilize, conforme disposto na Cláusula 1 deste Contrato e seus subitens, inclusive emitir
comandos e instruções de transferência em nome e por conta do CLIENTE, utilizando uma assinatura
digital gerada pelo E-CODE, bem como cadastrar e descadastrar favorecidos para o processamento de
transferências;
USUÁRIO AUTORIZADOR doravante denominado “AUTORIZADOR(ES)”, é toda pessoa cadastrada e
autorizada pelo(s) MASTER no DAYCONNECT, com poderes para acessar os serviços do
DAYCONNECT e emitir comandos e instruções de transferência em nome e por conta do CLIENTE,
utilizando uma assinatura digital gerada pelo E-CODE, bem como cadastrar e descadastrar favorecidos
para o processamento de transferências;
USUÁRIO OPERADOR doravante denominado “OPERADOR(ES)” é toda pessoa cadastrada e
autorizada pelo MASTER para que em nome e por conta do CLIENTE possa consultar informações,
extratos, saldos e solicitar pagamentos no DAYCONNECT (solicitações essas cuja realização dependerá
de aprovação do(s) AUTORIZADOR(ES) ou MASTER no sistema), podendo para tanto praticar outros
atos que NÃO dependam de uma assinatura digital gerada pelo E-CODE;
Limite Operacional é um valor limite de segurança para a liberação de operações de movimentação
financeira, para uma mesma data de pagamento. Esse limite pode ser estabelecido e/ou alterado pelo
DAYCOVAL com base na situação do CLIENTE, podendo tanto considerar análise de risco e crédito do
CLIENTE, como status de operações existentes e pagamentos devidos, e eventual necessidade de
aprovação do DAYCOVAL para o processamento de uma ou mais transferências requeridas/instruídas
pelo CLIENTE, quer através do(s) MASTER como de AUTORIZADOR(ES). O DAYCONNECT efetua o
controle de todas as operações financeiras, não permitindo que a soma das operações para uma mesma
data de pagamento seja superior ao Limite Operacional definido;
Termo de Uso do DAYCONNECT refere-se aos termos e condições gerais de uso e cláusulas de
isenção de responsabilidade relativas ao DAYCONNECT, sujeito a alterações, eletronicamente, de
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j)

tempos em tempos, a critério do DAYCOVAL, mediante disponibilização da nova versão no sistema
DAYCONNECT com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da entrada em vigor de tais alterações.
Termo de Uso do Site DAYCOVAL refere-se aos termos e condições gerais de uso e cláusulas de
isenção de responsabilidade contidas no Website sob o domínio do Banco Daycoval S/A –
www.daycoval.com.br, sujeitos a alterações, eletronicamente, de tempos em tempos, a critério do
DAYCOVAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1. Este CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços financeiros eletrônicos pelo DAYCOVAL, através
do DAYCONNECT, permitindo ao CLIENTE o acesso às informações financeiras de sua(s) conta(s) e de
outros produtos financeiros mantidos junto ao DAYCOVAL, bem como a efetivação de operações financeiras
disponíveis no DAYCONNECT.
1.1. Para operar o DAYCONNECT o CLIENTE pessoa jurídica nomeia e constitui seu bastante procurador,
em conformidade com seus atos societários, o(s) MASTER indicado(s) no Termo de Adesão a este Contrato
no Formulário de Manutenção de Usuário(s) MASTER do DAYCONNECT, para agir em nome do CLIENTE,
podendo, para tanto, utilizar todos os serviços e funcionalidades disponíveis no DAYCONNECT, incluindo a
configuração dos parâmetros operacionais disponíveis no DAYCONNECT, nomeação e exclusão do(s)
AUTORIZADOR(ES) e de OPERADOR(ES), conforme seus poderes e alçadas, podendo o(s) MASTER e
o(s) AUTORIZADOR(ES) cadastrado(s) movimentar(em) a(s) conta(s) corrente(s), podendo inclusive assinar
digitalmente o Termo de Adesão Daycoval – DDA, utilizando uma assinatura eletrônica gerada pelo E-CODE,
solicitar cartões, autorizar transferência de recursos, realizar aplicações financeiras, efetivar operações
financeiras disponíveis no DAYCONNECT, emitir comandos e instruções em nome do CLIENTE, e se
necessário, autorizar transações utilizando uma assinatura digital gerada pelo E-CODE, determinar resgates
e praticar todos os demais atos correlatos. O CLIENTE declara que a outorga de poderes ao(s) MASTER está
de acordo com o que estabelece o seu Contrato/Estatuto Social e obriga-se a, no caso de qualquer
modificação de seus atos societários ou procurações que possam afetar ou limitar os poderes outorgados
ao(s) MASTER, a enviar imediatamente ao DAYCOVAL, cópia autenticada desses documentos, preencher e
assinar o Formulário de Manutenção de Usuário(s) MASTER do DAYCONNECT (Inclusão/Exclusão), sendo
de exclusiva responsabilidade do CLIENTE as transações realizadas pelo(s) MASTER até a sua efetiva
exclusão.
1.2. Caso o DAYCOVAL identifique, através dos documentos societários e/ou procurações do CLIENTE, que
o(s) usuário(s) MASTER não possui(em) mais poderes para representá-lo, o DAYCOVAL poderá bloquear
referido(s) MASTER, sem prévia comunicação ao CLIENTE.
1.3. No caso do CLIENTE pessoa física, o(s) MASTER será(ão) o titular da conta ou o seu procurador com
amplos poderes para abrir e movimentar conta e realizar transações financeiras ou não financeiras, indicado
na Ficha Cadastral/Proposta de Abertura de Conta e/ou no Formulário de Manutenção de Usuário(s)
MASTER do DAYCONNECT.
1.4. A nomeação de novos MASTER, bem como a sua exclusão, deverá ser comandada diretamente pelo
CLIENTE com a identificação de cada pessoa, seus dados cadastrais, devendo o CLIENTE na mesma data
formalizar tais atos mediante preenchimento, assinatura e entrega ao DAYCOVAL do Formulário de
Manutenção de Usuário(s) MASTER do DAYCONNECT. A indicação ou exclusão de qualquer MASTER será
feita pelo CLIENTE nos termos de seus atos societários. No caso de mudança de todos os MASTER, ou no
caso de alteração do quadro societário, o CLIENTE deverá preencher, assinar e entregar ao DAYCOVAL, o
Formulário de Manutenção de Usuário(s) MASTER do DAYCONNECT com a nomeação do(s) novo(s)
MASTER, bem como os atos societários ou procurações que comprovem referida alteração, passando esse
formulário automaticamente a fazer parte integrante e inseparável deste Contrato.
1.5. A nomeação de novo(s) AUTORIZADOR(ES), bem como a exclusão dele(s), deverá ser comandada
diretamente pelo CLIENTE através de seu MASTER no Site DAYCOVAL, com a identificação de cada
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pessoa, seus dados cadastrais, perfis e poderes (devendo o MASTER atualizar eletronicamente os poderes
para acessar o DAYCONNECT).
1.6. Os comandos para transferência de valores ou pagamentos de contas, através de débito na conta
corrente do CLIENTE somente serão efetivados após a comprovação da disponibilidade de recursos, poderes
do usuário, ausência de bloqueio da conta, observância de horários ou inocorrência de qualquer evento de
inadimplemento previsto neste Contrato. Em qualquer caso, o DAYCOVAL reserva-se ao direito de solicitar a
confirmação escrita do CLIENTE para aceitação da ordem de transferência.
1.7. As tarifas decorrentes do uso do DAYCONNECT terão seus valores e forma de cobrança divulgados na
tabela de tarifas, disponíveis nas Agências do DAYCOVAL, e também no Site DAYCOVAL
(www.daycoval.com.br), e serão debitadas na conta corrente indicada pelo CLIENTE no ato de seu
cadastramento, ou conta de sua titularidade que vier a ser oportunamente indicada, mantida junto ao
DAYCOVAL.
CLÁUSULA SEGUNDA – ACESSO E UTILIZAÇÃO
2. A segurança do acesso às informações bancárias do CLIENTE é garantida através da certificação
eletrônica dos usuários habilitados pelo próprio CLIENTE como MASTER e AUTORIZADOR(ES), o que torna
obrigatória a utilização das assinaturas digitais geradas pelo E-CODE de uso exclusivo de cada um dos
MASTER e AUTORIZADOR(ES).
2.1. O(s) MASTER poderá(ão) nomear um ou mais OPERADOR(ES). Contudo, o(s) OPERADOR(ES) não
poderá(ão) autorizar nenhuma transação bancária, mas apenas poderá(ão) praticar atos que não dependam
da utilização de assinaturas digitais, incluindo conferência de extratos, saldos e aplicações.
2.2. A senha é de uso pessoal e intransferível e o sigilo das senhas das assinaturas digitais é de inteira
responsabilidade do CLIENTE e de seus usuários, que com as senhas terão acesso às operações e
transações autorizadas e habilitadas pelo(s) MASTER no DAYCONNECT.
2.3. Para que o CLIENTE movimente sua conta bancária via DAYCONNECT, ele deverá solicitar e/ou
cadastrar, inicialmente, 01 (um) E-CODE que ficará sob responsabilidade do CLIENTE. Para cada novo
MASTER ou AUTORIZADOR(ES) que o CLIENTE indicar ao DAYCOVAL, deverá ser fornecido e/ou
cadastrado um E-CODE adicional(is), estando o CLIENTE ciente de que para o fornecimento de cada ECODE em formato de dispositivo eletrônico de tempo adicional será cobrada tarifa vigente à época da
solicitação.
2.3.1. O(s) E-CODE em formato de dispositivo eletrônico de tempo será(ão) enviado(s) bloqueado(s) ao
CLIENTE e o CLIENTE (se pessoa física) ou respectivo MASTER ou AUTORIZADOR(ES) deverá(ão) entrar
em contato com a Central de Atendimento do DAYCOVAL para realizar o seu desbloqueio. Enquanto o
CLIENTE (se pessoa física) ou o(s) MASTER ou AUTORIZADOR(ES) não efetuar(em) o desbloqueio do ECODE e a configuração das alçadas no DAYCONNECT, o CLIENTE ficará impossibilitado de realizar as
transações através do DAYCONNECT, assumindo o CLIENTE integral e irrestrita responsabilidade por tal
configuração das alçadas para que as mesmas sejam efetuadas com estrita observância aos atos societários
do CLIENTE.
2.3.2. No caso de perda, furto ou roubo do(s) E-CODE ou do celular em que estará instalado o aplicativo o
CLIENTE deverá entrar em contato imediatamente com a Central de Atendimento do DAYCOVAL para que
o(s) dispositivo(s) seja(m) bloqueado(s), arcando com os custos de nova emissão, em se tratando de ECODE em formato de dispositivo eletrônico de tempo.
2.3.3. O CLIENTE somente terá o direito de uso do(s) E-CODE, enquanto mantiver conta corrente ativa no
DAYCOVAL, sendo que em caso de encerramento da conta corrente, rescisão do Contrato ou por solicitação
do DAYCOVAL, o(s) E-CODE deverá(ão) ser devolvido(s) ao DAYCOVAL, se for o caso, nas mesmas
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condições em que foi(ram) recebido(s) pelo CLIENTE, ressalvados os desgastes naturais decorrentes de sua
utilização.
2.3.4. É expressamente vedado ao CLIENTE e seus usuários vender, ceder, onerar ou transferir de qualquer
forma o(s) E-CODE, seja a título oneroso ou gratuito.
2.3.5. O CLIENTE responsabiliza-se, única e exclusivamente, por si, pelo(s) MASTER, AUTORIZADOR(ES)
e OPERADOR(ES), por quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, ocasionadas pelas transações
financeiras realizadas através do DAYCONNECT, com a utilização do(s) E-CODE.
CLÁUSULA TERCEIRA – RESPONSABILIDADE
3. O CLIENTE declara estar ciente que o DAYCOVAL não atua como garantidor ou contraparte do CLIENTE
nas operações realizadas via DAYCONNECT, sendo que o DAYCOVAL não é responsável pelo cumprimento
das obrigações decorrentes dessas operações, mas sim pela prestação de serviços nos termos deste
CONTRATO.
3.1. O DAYCOVAL será responsável apenas por perdas ou danos diretos sofridos pelo CLIENTE, única e
exclusivamente, se decorrentes de erro, negligência, omissão ou conduta imprópria do DAYCOVAL e seus
representantes, empregados ou agentes, envolvendo o CLIENTE, desde que devidamente comprovados. O
DAYCOVAL não será responsável por qualquer perda ou dano sofrido pelo CLIENTE que poderia ter sido
evitado ou mitigado pela imediata notificação dos erros verificados pelo CLIENTE ao DAYCOVAL.
3.2. O DAYCOVAL poderá, através do DAYCONNECT, disponibilizar informações e/ou produtos de terceiros,
indicando a fonte dos mesmos, ficando o DAYCOVAL isento de quaisquer responsabilidades pela veracidade
das referidas informações ou qualidade dos produtos. Não há garantia por parte do DAYCOVAL acerca do
tempo, sequência, certeza, completude e qualidade das informações de mercado disponibilizadas por
provedoras de informações ou terceiros. Projeções e relatórios de rentabilidade não corresponderão à
promessa de rendimentos ou aconselhamento ao CLIENTE para que realize investimentos ou contrate
quaisquer produtos ou serviços junto ao DAYCOVAL. O CLIENTE declara que suas decisões decorrem única
e exclusivamente de sua própria análise do mercado, informações, produtos e serviços disponíveis.
3.3. O CLIENTE está autorizado a agir e reconhece que o DAYCOVAL e seus empregados, agentes,
contratados e subcontratados não serão responsáveis perante o CLIENTE por qualquer perda, dano, custo
ou despesa (incluindo, mas não se limitando a lucros cessantes) sofridas pelo CLIENTE ou terceiros,
resultantes de (da):
(i)
falha ou omissão do DAYCOVAL na realização de qualquer serviço ou operação através do
DAYCONNECT em decorrência de qualquer informação ou instrução fornecida pelo CLIENTE, não
entrega da autorização escrita solicitada pelo DAYCOVAL, ausência de recursos disponíveis em sua
conta;
(ii) suspensão, término ou inabilidade de usar a totalidade ou parte do serviço DAYCONNECT;
(iii) falha ou atraso sofrido ou alegado pelo CLIENTE na liquidação de operações com relação a quaisquer
produtos ou serviços englobados pelo DAYCONNECT, inclusive atraso decorrente de caso fortuito,
evento de força maior, inobservância de qualquer termo ou condição descrita neste Contrato,
necessidade de aprovação escrita, inobservância de limites diários, ausência de recursos disponíveis
ou ocorrência de qualquer evento de inadimplemento previsto neste Contrato;
(iv) falhas relativas à utilização ou incapacidade de utilização dos serviços do DAYCONNECT pelo
CLIENTE, exceto se o DAYCOVAL tiver sido comunicado a respeito dessa possibilidade, sendo que
qualquer responsabilidade do DAYCOVAL será excluída pelos motivos previstos no item anterior ou se
a mera comunicação por parte do CLIENTE não for suficiente para que o DAYCOVAL possa evitar
qualquer dano em tempo hábil; ou
(v) uso indevido ou irregular do DAYCONNECT por qualquer um dos MASTER, AUTORIZADOR(ES) e ou
OPERADOR(ES).
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3.4. O DAYCOVAL não será responsável por qualquer dano direto ou indireto ou falha em cumprir qualquer
obrigação sob este CONTRATO ou sob o Termo de Uso do DAYCONNECT devido a causas além do
controle do DAYCOVAL, incluindo, mas não se limitando a, disputas industriais de qualquer natureza, caso
fortuito, desastres naturais, força maior, falta de eletricidade, fogo, explosão, greves, lutas, guerra, acidentes,
embargos, restrições governamentais, mudança na legislação aplicável, mudança das regras de mercado,
suspensão das negociações, falha nas linhas de comunicação ou demora na transmissão de ordens ou
informações por força de quebra ou falha das centrais de transmissão de comunicações externas ao
DAYCOVAL.
CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÕES
4. O CLIENTE concorda com a alteração e revisão eletrônica do presente Contrato, do Termo de Uso do
DAYCONNECT, ou do Termo de Uso do Site DAYCOVAL pelo DAYCOVAL, de tempos em tempos,
mediante divulgação no Site DAYCOVAL. A utilização dos serviços disponíveis no Site DAYCOVAL será
considerada aceitação expressa do CLIENTE quanto às novas condições pactuadas. A discordância do
CLIENTE quanto a qualquer alteração feita eletronicamente deverá ser manifestada por escrito e ocasionará
a imediata rescisão deste contrato, com cancelamento do acesso ao sistema. Caso o CLIENTE faça a opção
pelo cancelamento do produto DAYCONNECT, deverá fazê-lo sempre por escrito.
4.1. Em caso de conflito entre os termos e disposições deste Contrato e os termos e condições previstos no
Termo de Uso do DAYCONNECT, prevalecerão os termos e condições previstos no Termo de Uso do
DAYCONNECT.
4.2. O DAYCOVAL se obriga a disponibilizar eletronicamente o novo Termo de Uso do DAYCONNECT com
03 (três) dias de antecedência à sua entrada em vigor, sendo que na hipótese do novo Termo de Uso afetar
operações já agendadas pelo CLIENTE, este deverá promover todas as alterações e cancelamentos
necessários ao fiel cumprimento de seus propósitos.
4.3. Na eventualidade de processo judicial ou procedimento administrativo relacionado ao DAYCONNECT
e/ou produtos e serviços correspondentes, ou em decorrência de solicitação ao DAYCOVAL por parte de
autoridade judicial ou extrajudicial competente, o CLIENTE autoriza o DAYCOVAL a imprimir qualquer anexo
ao CONTRATO, bem como o Termo de Uso ou telas do DAYCONNECT, e desde já reconhece a validade
legal desses documentos impressos como meio de prova.
CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA
5. O presente Contrato terá prazo indeterminado, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO
6. Este Contrato resolve-se de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade judicial ou
extrajudicial, na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:
a) descumprimento pelo CLIENTE de qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Contrato, no Termo de
Uso do DAYCONNECT, no termo de uso do Site DAYCOVAL ou ainda em qualquer outro contrato
firmado com o DAYCOVAL;
b) pedido ou proposição de recuperação judicial ou extrajudicial, pedido, requerimento, decretação ou
homologação de falência, convolação de recuperação judicial em falência ou, ainda, legítimo protesto de
título de emissão ou coobrigação de qualquer das partes, sem sustação no prazo legal ou no caso de
insolvência do CLIENTE;
c) caso não seja providenciado o reforço e/ou substituição da(s) garantia(s) constituída(s) logo após eventual
perda, insuficiência, desvalorização ou deterioração, inclusive em razão de majoração da dívida
decorrente de instrumentos de crédito firmados com o DAYCOVAL;
d) se as declarações prestadas pelo CLIENTE forem falsas, enganosas, incorretas ou, ainda, de forma
relevante, incompletas;
e) não pagamento de qualquer tributo, encargo ou tarifa devidos pelo CLIENTE ao DAYCOVAL;
f) nos demais casos previstos na legislação em vigor.
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6.1. Sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula, fica facultado a qualquer das partes rescindir o
presente contrato mediante simples comunicação à outra com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, sem que nada seja devido entre as partes a título de indenização ou a qualquer outro título.
6.2. Com a rescisão deste Contrato, os serviços, agendamentos dos pagamentos e transferências previstos
também serão imediatamente cancelados.
6.3. Caso o DAYCONNECT não seja acessado ou utilizado por mais de 60 (sessenta) dias, o DAYCOVAL
bloqueará automaticamente o acesso e movimentação do DAYCONNECT pelo CLIENTE PESSOA FÍSICA
ou JURÍDICA, por medida de segurança, sem prévio aviso ao CLIENTE. Não havendo pedido de
desbloqueio, o DAYCOVAL poderá excluir definitivamente o cliente do DAYCONNECT e rescindir este
Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS
7. Os tributos devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente contrato ou, de sua execução,
constituem ônus de responsabilidade do CLIENTE.
7.1. A omissão ou tolerância das partes em exigir o irrestrito cumprimento dos termos e condições deste
contrato, não serão interpretadas como novação ou renúncia, nem afetarão os seus direitos, que poderão ser
exercidos a qualquer tempo.
7.2. O CLIENTE declara que teve prévio conhecimento do conteúdo, termos e condições deste Contrato e
orientaram o(s) MASTER o(s) AUTORIZADOR(ES) e o(s) OPERADOR(ES) no que diz respeito ao fiel
cumprimento do disposto neste Contrato.
7.3. O uso de qualquer dos serviços disponibilizados no DAYCONNECT, por parte do CLIENTE e/ou de
seu(s) MASTER e/ou AUTORIZADOR(ES) e/ou OPERADOR(ES), implica na aceitação tácita das condições,
cláusulas e encargos pela sua utilização, não podendo, pois, em nenhuma hipótese, alegar desconhecimento
das disposições contratuais.
7.4. Outros serviços poderão ser incorporados ao DAYCONNECT, os quais passarão a fazer parte,
automaticamente, do presente contrato, podendo ser utilizados pelo CLIENTE mediante os termos e
condições previstos neste instrumento.
7.5. Observado o disposto na cláusula 4 acima, quaisquer outras alterações serão consignadas em aditivos,
que deverão ser assinados pelas partes na ocasião do evento e que passarão a integrar este Contrato de
pleno direito.
7.6. Ficam revogados, para todos os efeitos legais, quaisquer outros contratos e documentos firmados
anteriormente pelas Partes com o mesmo objetivo.
7.7. O CLIENTE declara que recebeu e leu previamente as cláusulas e condições deste Contrato de
Prestação de Serviços Dayconnect, em vigor, bem como do Termo de Uso do Site Daycoval e do Termo
de Uso do Dayconnect disponíveis no Site DAYCOVAL. O CLIENTE declara que não tem dúvidas sobre
qualquer das cláusulas desses instrumentos, tendo avaliado as vantagens e desvantagens, de modo que se
encontra ciente e expressamente concorda com todos os direitos e obrigações constantes desses
instrumentos, bem como com a atualização eletrônica de tempos em tempos pelo DAYCOVAL das Cláusulas
e Condições do Contrato de Prestação de Serviços, do Termo de Uso do Site Daycoval e do Termo de Uso
Dayconnet mediante divulgação no Site DAYCOVAL e no DAYCONNECT, sendo que o CLIENTE poderá
manifestar sua não aceitação às novas versões disponibilizadas, em até 10 (dez) dias úteis após o início de
divulgação no Site DAYCOVAL, hipótese em que este Contrato poderá ser declarado antecipadamente
vencido pelo DAYCOVAL, mediante envio de notificação por escrito ao CLIENTE.
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CLÁUSULA OITAVA - FORO
8. Para dirimir quaisquer pendências ou ação decorrente deste Contrato, as partes elegem o foro da Comarca
da Capital do Estado de São Paulo, podendo o DAYCOVAL optar pelo foro do CLIENTE.
São Paulo, 11 de novembro de 2016.

BANCO DAYCOVAL S.A.

Central de Atendimento Dayconnect (11) 3138 0531
SAC DAYCOVAL 0800 775 0500 / Ouvidoria 0800 77 0900
Central para Atendimento de Deficiente Auditivo 0800 775 2005

