CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO DIRETO AO
CONSUMIDOR (CDC)
CLÁUSULAS GERAIS que regem o Contrato de Concessão de Crédito Direto ao
Consumidor (“CONTRATO”), tendo de um lado o BANCO CBSS S/A, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 27.098.060/0001-45, com sede na Alameda Xingú 512, 7º andar, Alphaville,
Barueri/ SP, CEP 06455-030, doravante denominado BANCO CBSS, e de outro lado o
CLIENTE identificado no ANEXO I deste CONTRATO, o qual aderiu ao CONTRATO e ao
ANEXO I de forma eletrônica. Comparece ainda, na qualidade de ANUENTE, o
VENDEDOR indicado no ANEXO I.

1. Objeto: O BANCO CBSS disponibiliza e o CLIENTE aceita o VALOR DE REFERÊNCIA
discriminado no ANEXO I, que será utilizado pelo CLIENTE para a aquisição de
bem de consumo durável comercializado pelo VENDEDOR. O CLIENTE autoriza o
BANCO CBSS a efetuar o pagamento do VALOR DE REFERÊNCIA diretamente ao
VENDEDOR, sendo o comprovante da transferência considerado recibo da
transação.
2. Custo Efetivo Total (“CET”): O CLIENTE declara que o BANCO CBSS forneceu
previamente todas as informações relativas ao CET antes do aceite eletrônico
do Contrato, calculado de acordo com os valores estabelecidos no ANEXO I.
3. Pagamento: O CLIENTE promete pagar ao BANCO CBSS, na praça de sua sede ou
à sua ordem, a dívida em dinheiro certa, líquida e exigível representada pelo
VALOR TOTAL discriminado no ANEXO I, mediante liquidação de carnê de
pagamento emitido pelo BANCO CBSS, nas respectivas datas de vencimento das
parcelas. A primeira parcela devida será paga na data estabelecida no ANEXO I e
as demais, no mesmo dia correspondente dos meses subsequentes, até a data
de vencimento da última parcela.
a. A perda ou extravio do carnê de pagamento não exime o CLIENTE do
pagamento das parcelas nas datas estabelecidas, devendo o CLIENTE
notificar o BANCO CBSS imediatamente, através da Central de
Atendimento, para que nova forma de pagamento seja disponibilizada.
b. Caso a data de vencimento de qualquer parcela corresponda a feriado ou
dia de não funcionamento bancário, seu pagamento poderá ser realizado
no primeiro dia útil após o vencimento, livre de encargos de multa e
juros, permanecendo inalteradas as datas de vencimento das demais
parcelas vincendas.
c. A quitação do carnê de pagamento é a única forma admitida para o
pagamento das parcelas. O CLIENTE não deverá realizar depósitos de
qualquer espécie na conta corrente do BANCO CBSS. Qualquer depósito
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feito em desacordo com este item não constituirá quitação e, caso
identificado, será restituído ao CLIENTE pelo BANCO CBSS.
d. Pagamentos feitos através de cheques somente serão considerados após
a sua compensação pela rede bancária.
e. O pagamento de qualquer parcela não presume a quitação das parcelas
anteriores.
f. O CLIENTE arcará com o pagamento do Imposto Sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros (“IOF”) incidente sobre a operação, calculado
na forma da regulamentação em vigor.
Atraso no Pagamento: A falta de pagamento de qualquer parcela no seu
vencimento autorizará o BANCO CBSS a cobrar os seguintes encargos sobre o
valor em atraso: (i) juros moratórios equivalentes a 1% (um por cento) sobre o
valor em atraso ao mês, ou fração; (ii) multa moratória de 2% (dois por cento)
sobre o valor em atraso. Na hipótese de falta de pagamento das parcelas, o
BANCO CBSS poderá optar pela cobrança somente da parcela devida, sem que
isso importe em novação ou alteração dos termos aqui estabelecidos.
Vencimento Antecipado: Além das hipóteses previstas em lei, o BANCO CBSS
poderá considerar este CONTRATO rescindido na ocorrência de qualquer dos
eventos abaixo, com consequente vencimento do saldo devedor em aberto,
independentemente de notificação ou aviso prévio:
a. se o CLIENTE não cumprir qualquer de suas obrigações, sofrer legítimo
protesto de título, requerer sua recuperação judicial ou se houver
requerimento de sua falência;
b. na hipótese de apuração de falsidade ou inexatidão de qualquer
declaração, informação ou documento entregue pelo CLIENTE.
Liquidação Antecipada: O CLIENTE poderá antecipar, total ou parcialmente, o
pagamento do VALOR TOTAL, com a redução proporcional dos juros e demais
acréscimos.
Serviço de Proteção ao Crédito: O CLIENTE está ciente de que, caso não cumpra
quaisquer obrigações aqui assumidas, inclusive pelo não pagamento dos
tributos, o BANCO CBSS poderá comunicar os órgãos de proteção ao crédito,
tais como SERASA e SCPC.
Autorizações: O CLIENTE autoriza o BANCO CBSS, a qualquer tempo, a:
a. consultar o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil
(SCR) sobre eventuais informações a seu respeito nele existentes;
b. fornecer ao Banco Central do Brasil, para integrar o SCR, informações
sobre o montante das suas dívidas;
c. ceder o CONTRATO ou os direitos creditórios dele decorrentes, na forma
prevista em lei, independentemente de qualquer notificação judicial ou
extrajudicial;
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d. repassar os dados qualificativos e financeiros do CONTRATO e/ ou do
CLIENTE para os seus parceiros comerciais envolvidos nesta operação.
9. Despesas e honorários advocatícios em razão de eventual cobrança: O BANCO
CBSS poderá, em caso de inadimplência, exigir todas as despesas e custos de
cobrança extrajudicial e judicial, assim como honorários advocatícios, acrescidos
dos encargos previstos no ANEXO I.
10. Foro: Fica eleito o foro do domicílio do CLIENTE para dirimir as dúvidas oriundas
deste CONTRATO.
Estas CLÁUSULAS GERAIS estão registradas no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de Barueri, Estado de São Paulo, sob o nº 1.244.344, datado em
08/12/2016.
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