TERMO DE ADESÃO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – TOKEN POR SMS
BANCO
BIB – BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., instituição financeira de direito privado, com sede na Av. Pres. Juscelino
Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição, CEP 04543-901 - São Paulo / SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
31.895.683/0001-16.
USUÁRIO
(Devidamente qualificado como Titular na Ficha Proposta de Abertura de Conta Corrente e/ou como legítimo Representante do Cliente, mediante
documentação comprobatória).

Cliente

CPF CNPJ

Usuário

CPF

E-mail

Dispositivo Móvel

Pelo presente instrumento, o BANCO, propõe, e o USUÁRIO aceita sem qualquer restrição, os seguintes termos e
condições:
1. O BANCO, visando aumentar a segurança e identificação do USUÁRIO no acesso para consulta e transações no
âmbito do Internet Banking ou outro canal eletrônico do BANCO (“SISTEMA”), disponibiliza ao USUÁRIO um software
de propriedade ou licenciado pelo BANCO (“TOKEN”), que propiciará a geração de um código de autenticação de
transações a serem realizadas em ambientes eletrônicos (“CÓDIGO TOKEN”).
2. O USUÁRIO adere sem qualquer ressalva ou restrição aos termos e condições aqui estabelecidos, os quais,
doravante, integram e complementam as condições gerais do contrato Prestação de Serviços Internet Banking
(“CONTRATO”).
3. O USUÁRIO, em hipótese alguma, deverá informar ou facilitar o acesso ao CÓDIGO TOKEN a terceiros, sob pena de
rescisão do CONTRATO e pagamento de indenização ao BANCO, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos
causados pelo USUÁRIO a terceiros.
4. O USUÁRIO declara que, ao aceitar e vincular o número do dispositivo móvel/celular/smartphone especificado no
preâmbulo deste termo (“DISPOSITIVO MÓVEL”), as transações realizadas e/ou autorizadas no SISTEMA deverão
necessariamente ter a inclusão do CÓDIGO TOKEN enviado para o DISPOSITIVO MÓVEL, especificamente para cada
transação. Nessa hipótese, por se tratar de dispositivo que confirma a autenticidade a transação será considerada
inequivocamente realizada pelo USUÁRIO, não sendo passível de posterior repúdio. Para tanto, o USUÁRIO está
ciente e autoriza que o SISTEMA colete dados do DISPOSITIVO MÓVEL (e/ou de qualquer outro equipamento
compatível com o SISTEMA utilizado pelo USUÁRIO para realizar a transação eletrônica) necessários para estabelecer
o vínculo de autenticação, inclusive o login, bem como aceita e concorda que os logs de autenticação, acesso e
navegação também comprovarão da legitimidade e autenticidade das transações realizadas pelo USUÁRIO no
SISTEMA.
5. O USUÁRIO declara que utilizará o TOKEN somente para os fins a que se destina, sendo vedado qualquer outro uso
fora deste escopo, inclusive por terceiros.
6. O USUÁRIO está ciente que, findo eventual período promocional de isenção de tarifa(s), imediatamente pagará a(s)
tarifa(s) bancária(s), relacionada(s) ao TOKEN, vigentes e previstas no website do BANCO (www.bib.com.br).
7. O USUÁRIO responderá integralmente pelas transações efetuadas mediante uso do TOKEN, acatando todos os
respectivos lançamentos e assumirá eventuais danos que vier a sofrer em razão do uso indevido do TOKEN ou por
negligência ou culpa na sua guarda.
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas, condições e garantias pactuadas no CONTRATO, complementadas, no que
couber, pelo disposto no presente Termo.

São Paulo,

Nome:
CPF:

[BIB - RESTRITO]

