
Termos de uso 
 

O presente TERMOS DE USO tem por finalidade demonstrar o compromisso 
da MULTIPLIKE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 29.000.207/0001-48, com sede à Rua Rui Barbosa, nº 1805, 
bairro Costa e Silva, no município de Joinville/SC, CEP 89.220-100, com a privacidade e 
a proteção dos dados pessoais coletados de seus USUÁRIOS, estabelecendo as regras 
sobre a coleta, registro, armazenamento, uso, compartilhamento, enriquecimento e 
eliminação dos dados coletados dentro do escopo dos serviços e funcionalidades no site 
da MULTIPLIKE, de acordo com as leis em vigor. 

Como condição para acesso e uso do site da MULTIPLIKE, o USUÁRIO deve declarar que 
fez a leitura completa e atenta das regras deste documento, estando plenamente 
ciente e de acordo com elas. 

Para acesso e uso das funcionalidades exclusivas do site da MULTIPLIKE, o USUÁRIO 
declara ser maior de 18 (dezoito) anos e que fez a leitura completa e atenta das regras 
deste TERMOS DE USO, estando plenamente ciente conferindo assim sua livre e 
expressa concordância com os termos aqui estipulados. 

O presente TERMOS DE USO se aplica a todos os produtos, serviços, sites e hotsites 
oferecidos e mantidos pela MULTIPLIKE SOLUCOES FINANCEIRAS EIREL, suas 
afiliadas, subsidiárias e/ou empresas ligadas, doravante simplesmente MULTIPLIKE. 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
1. O site da Multiplike é dedicado exclusivamente aos USUÁRIOS e entusiastas da 

empresa. 
1. A Multiplike atua no mercado de soluções financeiras, atendendo todo o 

território nacional, com o objetivo em auxiliar no crescimento da economia, 
fazendo isso através da antecipação de recebíveis, fornecendo crédito de forma 
ágil e segura a vários setores do mercado brasileiro. Atuamos como 
securitizadora e como Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), 
oferecendo as mais diversas soluções pra quem necessita de capital de giro ou 
de uma opção segura e rentável de investimento. 

1.3. A Multiplike disponibiliza ao USUÁRIO informações institucionais, técnicas, 
imagens, fotografias, gráficos, vídeos, entre outros, com dicas sobre o ramo de Direitos 
Creditórios e informações sobre os produtos pela Multiplike. 

1.4. A Multiplike envida seus melhores esforços para manter os dados e informações 
disponíveis em seus sites atualizados e assertivos, contudo, não garante a infalibilidade 
dos mesmos. 

2. DAS CONDIÇÕES DE USO 

2.1. O presente TERMOS DE USO está sujeito a constante melhoria e aprimoramento. 
Assim, a MULTIPLIKE se reserva ao direito de modificá-lo a qualquer momento, 
conforme sua finalidade e conveniência, tal qual para adequação e conformidade legal 



de disposição de leis ou normas que tenham força jurídica, cabendo aos USUÁRIOS 
verificá-los sempre que efetuar o acesso no site da MULTIPLIKE. 

2.2. Para o uso do site, o USUÁRIO não precisa realizar nenhum cadastro, salvo para o 
recebimento de Newsletter ou para contato com a MULTIPLIKE. 

2.3 O cadastro para recebimento de Newsletter é aberto a todos os USUÁRIOS maiores 
de idade. Para tanto, o USUÁRIO deverá fornecer informações corretas e verdadeiras, 
bem como, mantê-las atualizadas. 

2.3 O contato poderá ser realizado para solucionar dúvidas, reclamações e sugestões 
que o USUÁRIO eventualmente possua. 

1. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS DO SITE 
1.  
2.  

0. É obrigatório de cada USUÁRIO, respeitar a legislação vigente, sobretudo 
com relação aos diplomas legais que dizem respeito à proteção da 
privacidade e proteção de dados pessoais dos titulares e a Lei 
13.709/2018 (LGPD). 

1. Os USUÁRIOS se comprometem a fornecer dados cadastrais corretos, completos 
e atualizados, além de informar um canal de contato apto a ser acionado pela 
MULTIPLIKE para o melhor cumprimento dos serviços. Se a qualquer momento 
for constatado que o USUÁRIO forneceu dados falsos ou não condizentes com a 
realidade, a MULTIPLIKE se reserva ao direito de suspender ou cancelar seu 
cadastro, sem prejuízo de adotar as medidas que entender cabíveis. 

1. É obrigatório ao USUÁRIO adotar medidas em seus dispositivos tecnológicos 
para evitar o acesso físico e lógico por terceiros não autorizados, tais como 
utilização de senha e/ou biometria. 

1. É de responsabilidade do USUÁRIO deixar seus sistemas de anti-spam, filtros 
similares ou configurações de redirecionamento de mensagens ajustados de 
modo que não interfiram no recebimento dos comunicados e materiais da 
MULTIPLIKE, não sendo aceitável nenhuma escusa caso não tenha tido acesso a 
algum e-mail ou mensagem eletrônica em virtude dos recursos mencionados. A 
MULTIPLIKE envia e-mails ou outros tipos de comunicação com links externos 
de sua propriedade ou domínio, desta forma, caso o USUÁRIO receba alguma 
mensagem desse tipo contendo links externos de terceiros, deve estar ciente dos 
riscos ao clicar no link, pois pode ser tentativa de fraude conhecida como 
phishing. 

1. Ao acessar o site da MULTIPLIKE, o USUÁRIO declara que irá respeitar todos os 
direitos de propriedade intelectual de titularidade da MULTIPLIKE, tal qual 
todos os direitos referentes a terceiros que porventura estejam, ou estiveram, 
de alguma forma disponíveis no site da MULTIPLIKE. 

1. Ao realizar tratamento de dados pessoais, assim entendidas como o rol de 
atividades descritas no artigo 5º, X, da LGPD, o USUÁRIO se obriga, sob sua 
exclusiva responsabilidade, a implementar sua própria política de privacidade, 
fornecendo os esclarecimentos necessários ao terceiro titular dos dados 
afetados por seus atos quanto a coleta de dados, alertando, dentre outras 
questões, quais serão os dados coletados, o prazo de armazenamento dos dados, 
bem como o objetivo da coleta, disponibilizando, sempre que possível, opção 
para que o usuário possa utilizar de tais serviços sem que seus dados pessoais 



sejam coletados. O tratamento de dados de terceiro deverá ser realizado pelo 
USUÁRIO de modo a preservar a privacidade dos respectivos titulares, 
compreendendo-se o USUÁRIO a reter menor quantidade possível de dados e 
registros e exclui-los: a) tão logo atingida a finalidade de seu uso, em caso de 
revogação do consentimento ou pedido de eliminação de dados, ou, b) se 
encerrado o prazo determinado por obrigação legal, conforme preceitua o 
disposto no artigo 13, § 2º da Lei do Marco Civil na internet. 

2. Adotar todas as medidas necessárias para a obtenção válida de consentimento 
do titular. 

3. Comunicar prontamente à MULTIPLIKE, sempre que necessário e sob sua 
exclusiva responsabilidade, as solicitações de titulares no exercício de seus 
direitos previstos no artigo 18, da LGPD, em especial nos casos de revogação do 
consentimento, ou pedidos de retificação e eliminação de dados de titulares. 

4. Sem prejuízo da comunicação previstas no item “3.5”, excluir de sua base de 
dados todos os dados pessoais de terceiro titular que revogar o consentimento 
ou solicitar a eliminação de seus dados pessoais. 

5. Adotar medidas de segurança da informação, lógicas e físicas, compatíveis com 
os riscos de sua atividade de mercado, atendendo, se houver, as normas 
regulamentadoras aplicáveis. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 Temos o direito de alterar o teor deste TERMOS DE USO a qualquer momento, 
conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de 
disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo ao USUÁRIOS 
verificá-la sempre que efetuar o acesso no site da MULTIPLIKE. 

4.2 Ocorrendo atualizações neste documento e que demandem nova coleta de 
consentimento, serão notificadas por meio dos contatos fornecidos no cadastro. 

4.3 Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições constantes deste TERMOS 
DE USO, o USUÁRIO poderá entrar em contato por meio do formulário disponível na 
página da Multiplike, em https://antigo.multiplike.com.br, manifestando a sua 
oposição. 

4.4 Caso empresas terceirizadas realizem o processamento de quaisquer dados que 
coletamos, as mesmas deverão respeitar as condições aqui estipuladas e nossas normas 
de Segurança da Informação, obrigatoriamente. 

4.5 Caso alguma disposição destes TERMOS DE USO seja considerada ilegal ou ilegítima 
por autoridade da localidade em que resida ou da sua conexão à Internet, as demais 
condições permanecerão em pleno vigor e efeito. 

4.6 O USUÁRIO reconhece que toda comunicação realizada por e-mail (aos endereços 
informados no seu cadastro), SMS, aplicativos de comunicação instantânea ou qualquer 
outra forma digital e virtual também são válidas, eficazes e suficiente para a divulgação 
de qualquer assunto que se refira aos serviços que prestamos, bem como às condições 
de sua prestação ou a qualquer outro assunto nele abordado, ressalvadas as disposições 
expressamente diversas previstas neste TERMOS DE USO. 

https://antigo.multiplike.com.br/


4.7 Este TERMOS DE USO será regido, interpretada e executada de acordo com as Leis 
da República Federativa do Brasil, especialmente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), 
independentemente das Leis de outros estados ou Países. 

4.8 E por estarem as PARTES justas e acordadas, o USUÁRIO manifesta seu aceito e 
consentimento quanto ao presente TERMOS DE USO, para que produza todos os efeitos 
de fato e de direito. 

4.9 Fica eleito o foro da Comarca de Joinville, Estado de Santa Catarina, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Última atualização: 19 de abril de 2021 
 


