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Política de privacidade

Esta Política de Privacidade estabelece o compromisso da Go Credit Soluções Financeiras
Ltda. (“Go.Credit”) com a privacidade dos usuários do website www.gocredit.com.br
(“Website”) Você deve ler e compreender esta Política de Privacidade antes de começar a
utilizar o Website. Ao utilizar o Website, você automaticamente concorda com todos os termos
de nossa Política de Privacidade e com os nossos Termos e Condições de Uso.
Esta Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento, sem prévio aviso por
parte da Go.Credit. A última versão desta Política sempre estará disponível no Website:
(www.gocredit.com.br) e sugerimos que você consulte eventuais atualizações regularmente.
Reforçamos que tais alterações serão aplicáveis desde o momento em que forem
disponibilizadas no Website.
Caso você não concorde com os termos dessa Política de Privacidade, recomendamos que
não utilize o Website.
Nesta Política, você encontrará as informações necessárias para entender sobre:
• Quais informações coletamos sobre você;
• Como coletamos essas informações;
• Como interromper a coleta de informações;
• Como armazenamos e protegemos as informações coletadas;
• Para que usamos essas informações;
• Em quais casos poderemos ceder ou divulgar estas informações.
Quais Informações Nós Coletamos
Para aprimorarmos nossos serviços e melhorarmos continuamente a experiência de
navegação, coletamos informações importantes de nossos clientes. As informações que
coletamos são as seguintes:
Informações Pessoais: Ao se cadastrar, coletamos seu nome, e-mail, endereço, telefone de
contato, CPF, RG, data de nascimento e sexo. Quando você solicita cotações ou propostas,
também iremos solicitar informações financeiras relevantes para que possam ser oferecidos
produtos ou serviços adequados às suas necessidades. Tais informações poderão incluir sua
renda, suas despesas, bens de sua propriedade e outros dados do seu patrimônio.
Informações Não-Pessoais: Poderemos coletar informações e dados sobre a sua
experiência de navegação em nosso Website. Ao longo de sua visita no Website, poderão ser
automaticamente coletados o seu Internet Protocol (IP), sua localização, seu tipo de
computador, tipo de celular, tipo de navegador, páginas e serviços acessados, entre outros.
Como Coletamos Informações Sobre Você
Nós poderemos coletar e armazenar informações sobre Você através:
1

Do seu cadastro no Website ou das suas solicitações de cotações e propostas de
instituições financeiras, companhias de seguros, operadoras de meios de pagamento
ou bandeira de cartão de crédito (“Instituições Parceiras”).

2

De Cookies. Cookies são identificações da interação com nosso site ou nossas
publicidades que são transferidas para o aparelho do cliente visando reconhecê-lo na
próxima navegação. Utilizamos cookies para proporcionar uma melhor experiência em
nosso Website ou Aplicativo e viabilizar recursos personalizados como

recomendações de infográficos, artigos, calculadoras, produtos e serviços financeiros,
publicidades e informações adicionais do seu interesse.

Para não ter suas informações pessoais
recomendamos que você não as forneça.
funcionalidades do Website não poderão ser
Go.Credit não se compromete a apagar
fornecido.

coletadas (mencionadas no item “1”, acima),
Neste caso, alertamos ao usuário que certas
utilizadas. Por questões de viabilidade técnica, a
suas informações pessoais após você tê-las

Caso deseje interromper a coleta de informações não pessoais (mencionadas no item “2”,
acima), você deverá desabilitar o salvamento de cookies em seu navegador de internet,
apagá-los e gerenciar sua utilização por meio da configuração do navegador que utiliza para
acessar o Website.
Os principais navegadores de internet possibilitam ao cliente gerenciar a utilização dos
cookies em sua máquina. A nossa recomendação é que você mantenha o salvamento de
cookies ligados. Desta forma, é possível explorar todos os recursos de navegação
personalizada oferecidos no Website.
Como Armazenamos e Protegemos as Informações Coletadas
Após coletarmos os dados e informações mencionados nessa Política de Privacidade, iremos
armazená-los sob as mais rígidas práticas de segurança de informação. Nosso banco de
dados terá seu acesso criteriosamente restringido a apenas alguns funcionários habilitados,
que são obrigados por contrato a preservar a confidencialidade de suas informações.
Iremos sempre empregar nossos melhores esforços para garantir que suas informações serão
sempre manipuladas de acordo com o estabelecido nesta Política de Privacidade. Ainda
assim, você deve saber que nós não somos responsáveis pela hipótese de quebra de
segurança de nossa base de dados que cause a divulgação ou acesso indevido de
informações do usuário. Em tal caso, nenhuma compensação por parte da Go.Credit será
devida ao usuário.
Para Que Usamos Essas Informações
Todas as informações coletadas pela Go.Credit no Website servem para permitir que
prestemos serviços cada vez melhores para o usuário.
Nós poderemos utilizar essas informações (pessoais ou não) principalmente para:
• Completar as suas solicitações de cotações, propostas de produtos ou serviços oferecidos
pelas Instituições Parceiras;
• Traçar perfis e tendências demográficas de uso do Website;
• Entrar em contato com o usuário para confirmar ou verificar as informações que nos foi
fornecida;
• Garantir que o Website se mantenha sempre interessante e útil para o usuário, o que poderá
incluir a personalização de anúncios e sugestões de conteúdos, produtos ou serviços.
• Proteger a segurança e a integridade da nossa base de dados;
• Conduzir diligências internas relativas aos negócios da Go.Credit;
• Desenvolver, melhorar e oferecer serviços e produtos de terceiros.
Compartilhamento de Informações
A viabilidade de certos serviços prestados pela Go.Credit só ocorre pelo compartilhamento de
algumas dessas informações, o que fazemos com responsabilidade e seguindo rigorosos
parâmetros. Abaixo, citamos os casos nos quais o compartilhamento de informações se faz

necessário:
• Instituições Parceiras: para que você possa receber cotações e propostas de produtos e
serviços financeiros tais como cartões de crédito, seguros, empréstimos,
financiamentos, investimentos e outros, as Instituições Parceiras necessitam ter
acesso a informações pessoais e não pessoais. Apenas assim é possível que você
receba propostas adequadas ao que está procurando. As Instituições Parceiras terão
acesso a essas informações apenas na medida em que forem necessárias para que
elas possam oferecer produtos e serviços que o usuário solicitou ou manifestou
interesse.
Você também deve estar ciente de que no momento em que é solicitado um produto
ou serviço das Instituições Parceiras por meio do nosso Website, as suas informações
serão tratadas por essas instituições de acordo as suas próprias políticas. Não
submeta pedidos de propostas e cotações caso não concorde com a forma com a
qual as Instituições Parceiras tratam as suas informações.
• Novos negócios: no contínuo desenvolvimento do nosso negócio, processos de aquisição
e fusão de empresas, estabelecimento de parcerias comerciais, joint ventures e outros
negócios podem ocorrer. Nesses negócios, informações dos respectivos clientes
também são transferidas, mas ainda assim, será mantida a Política de Privacidade.
• Ordem judicial: a Go.Credit será obrigada a compartilhar dados pessoais em caso de
requisição judicial devidamente confirmada de acordo com a Lei
• Com a autorização do cliente: em demais casos, havendo a necessidade de
compartilhamento das informações, enviaremos ao cliente uma notificação solicitando
sua aprovação ou reprovação.
Ao solicitar uma das possibilidades de crédito no Website, o usuário concorda e autoriza que
o Banco ou a instituição parceira tenha acesso e consulte seus dados de depósitos,
aplicações em outras instituições financeiras e informações a seu respeito constantes junto ao
aos órgãos de proteção ao crédito tais como SPC e Serasa.
As informações armazenadas no Website poderão ser fornecidas a terceiros, tais como
instituições financeiras e demais agentes de mercado, para fins de análise, elaboração e
gerenciamento de Propostas de Captação de Recursos, com o objetivo de gerar uma
Proposta de Crédito, em consonância com a Política de Avaliação de Crédito. As informações
submetidas poderão ser utilizadas para manutenção dos Serviços de Cobrança,
gerenciamento de aplicações, recomendação de investimentos e manutenção de um banco de
dados.
======================================================================
==

Os Termos e Condições de Uso
O go.credit.com.br (“website”) é pertencente e operado pela Go Credit Soluções Financeiras
Ltda, (Go.Credit ), uma sociedade limitada registrada sob o CNPJ 29.752.574/0001-06, com
sede em Guarulhos – São Paulo

Estes Termos e Condições se aplicam e devem ser observados por você independentemente
da forma que você opte por acessar a plataforma, seja através do site gocredit.com.br ou de
qualquer aplicativo de um dispositivo móvel.
Por favor, leia estes Termos e Condições cuidadosamente e sugerimos imprimir uma cópia
para referência futura.
A Go.Credit se reserva o direito de atualizar os Termos e Condições sempre que necessário.
Toda e qualquer atualização realizada não alterará as operações já feitas por você até o
momento da atualização. Caso você continue utilizando a nossa plataforma após eventuais
alterações nesses Termos e Condições, entenderemos que concordou com o conteúdo
devidamente atualizado.
A última versão desta Política sempre estará disponível no Website: (www.gocredit.com.br) e
sugerimos que você consulte eventuais atualizações regularmente. Reforçamos que tais
alterações serão aplicáveis desde o momento em que forem disponibilizadas no Website.
Caso você não concorde com os termos dessa Política de Privacidade, recomendamos que
não utilize o Website
Referências a go.credit, "nós", "nosso" ou "nossa" referem-se à GO CREDIT SOLUÇÕES
FINANCEIRAS LTDA.
Referências a "solicitante(s)", "mutuário(s)", "você", "seu", “sua empresa” referem-se a
usuários da plataforma.
Referências a "plataforma" referem-se à plataforma online go.credit e quaisquer outros
serviços online fornecidos por nós, assim como todos os dados geridos por, exibidos ou
transmitidos a partir de tais serviços.
Se você estiver usando nossa plataforma e os serviços prestados através da plataforma, ao
concordar com estes Termos e Condições como representante legal da solicitante, você
garante que está devidamente autorizado para agir em seu nome.
1. Objetivo da Plataforma
A go.credit é uma plataforma online que conecta empresas em busca de empréstimos ou que
queiram antecipar recebíveis com investidores e instituições financeiras parceiras.
Cada operação de empréstimo/crédito realizada pelo solicitante é formalizada mediante
emissão de CCBs (Cédulas de Crédito Bancárias) pela(s) instituição(ões) financeira(s)
parceira(s) em favor da empresa solicitante. Cada CCB é um acordo separado e é regido por
termos e condições próprios, sempre tendo como base a legislação aplicável. Se houver um
conflito entre estes Termos e Condições e os termos e condições da CCB, os termos da CCB
sempre devem prevalecer.

2. Como se tornar um solicitante go.credit
2.1 Para se tornar um solicitante te na plataforma go.credit você deverá atender aos seguintes
critérios:
(A) ser um indivíduo maior de 18 anos;
(B) representar uma pessoa jurídica (sociedade limitada, sociedade anônima, dentre outros
tipos societários);
(C) a empresa que você representa deve estar cadastrada junto à Receita Federal do Brasil,
possuindo, portanto, um número de CNPJ ativo;
(D) ter e manter uma conta bancária de pessoa jurídica válida no Brasil; e

(E) registar os seus dados em nosso site em https://www.gocredit.com.br
Quando um potencial cliente não cumprir os critérios listados acima, o mesmo ainda pode ser
autorizado para se tornar solicitante através de autorização expressa da Go.Credit.
2.2 A Go.Credit exerce o papel de correspondente bancário da(s) instituição(ões) financeira(s)
parceira(s) e não exerce qualquer atividade de instituição financeira. A Go.Credit não concede
empréstimos em seu nome. A Go.Credit não dá conselhos ou recomendações e nenhuma
informação disponibilizada na plataforma deve ser interpretado como aconselhamento ou
recomendação.
2.3. Cada empréstimo recebe um rating de risco pela Go.Credit no momento da sua
solicitação com base nas informações contidas no pedido do mutuário e os resultados de uma
verificação online feita pela própria Go Credit, também a partir de registros mantidos por
parceiros, como empresas de análise de crédito e dados cadastrais. A Go Credit não tem
como política editar as informações apresentadas ou disponibilizadas por uma empresa
solicitante, no entanto, em determinadas circunstâncias a Go.Credit se reserva o direito de
editar e/ou acrescentar dados, identificando esses dados na medida do possível. A Go.Credit
entende que tais edições e/ou alterações são necessárias para que as informações analisadas
pelos investidores sejam as mais completas, assíduas e precisas possíveis, a fim de que este
possa tomar uma decisão de investimento.
2.4 Apesar de a Go.Credit agregar valor à análise de crédito, a classificação de risco é apenas
informativa e recomendamos aos investidores que façam suas próprias avaliações. Em relação
à qualidade de crédito do solicitante, nós sugerimos que o investidor faça a sua própria
interpretação, análise e avaliação anteriormente à realização do empréstimo, ficando inclusive,
a cargo do próprio investidor procurar aconselhamento financeiro independente quando e se
entender apropriado.
2.5 Como um solicitante, você não pode ser também um investidor na plataforma Go.Credit,
exceto se você for o representante de uma pessoa jurídica, diretor ou o titular de empresa, e
quiser agir como um investidor em seu próprio nome e/ou na qualidade de representante de
uma pessoa jurídica distinta do solicitante.
2.6 Você garante que todas as informações fornecidas a nós no curso do processo de
concessão de empréstimos são verdadeiras e precisas em todos os aspectos. Você garante
ainda que os documentos digitais disponibilizados são cópias fiéis e integrais dos documentos
originais que estão em seu poder. Você concorda que você irá nos atualizar imediatamente se
alguma das informações que você forneceu for alterada. Da mesma forma, você está ciente
que o investidor também declarou que os documentos e informações por ele disponibilizados
são verdadeiros e precisos em todos os aspectos, e que, portanto, a Go.Credit não se
compromete com a veracidade de tais documentos e informações. Não obstante esta
limitação, a Go.Credit se compromete a rever os documentos e informações prestadas de
forma diligente e responsável, se comprometendo a fazer questionamentos adicionais
pertinentes ao investidor sempre que entender necessário.
2.7 Ao enviar uma solicitação de crédito para análise, você autoriza a instituição financeira
parceira a realizar uma consulta no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco
Central do Brasil.
2.8 Uma vez que você esteja cadastrado na plataforma a Go.Credit vai realizar verificações de
sua identidade e indícios de fraude em você na qualidade de representante legal da solicitante
(como proprietário, sócio ou diretor), assim como da empresa solicitante e também de outros
membros ou diretores da empresa usando de referência de crédito agências como por
exemplo Serasa Experian, Boa Vista Equifax e qualquer outro terceiro parceiro, assim como

ferramentas desenvolvidas pela própria Go.Credit. A Go.Credit usa suas próprias diretrizes e
políticas na avaliação de quaisquer pedidos feitos pelos usuários, mas detém total
discricionariedade quanto à possibilidade de permitir que você seja um mutuário na plataforma
Go.Credit. Caso não possamos obter informações adequadas, podemos solicitar
documentações adicionais. Por fim, podemos suspender ou colocar limitações sobre a
atividade da sua Conta de Solicitante a qualquer momento, se assim julgarmos conveniente, a
fim de cumprir com as nossas obrigações legais e com as políticas de investimento e
concessão de crédito da Go.Credit.
Para mais detalhes sobre como usamos as informações por você disponibilizadas, consulte
nossa política de privacidade em https://www.gocredit.com.br
Finalmente, caso seja aceito, criaremos uma Conta de Solicitante Go.Credit para você,
permitindo que a empresa que você representa passe a utilizar a nossa plataforma como um
solicitante/mutuário.
3. Nome de Usuário (Username) e Senha
3.1 Ao se cadastrar na Go.Credit, você deve fornecer seu e-mail de contato além de escolher
uma senha para acesso à plataforma. Essas informações devem ser utilizadas para acesso a
determinadas áreas restritas da plataforma. Cada vez que você acessar a sua Conta
Solicitante da Go.Credit você precisará digitar seu endereço de e-mail e senha. Seu nome de
usuário e senha são únicos e intransferíveis, recomendamos que mantenha em segredo e
guarde os mesmos sob a sua proteção.
3.2 Você é responsável por todas as informações e atividades na plataforma por qualquer
pessoa usando seu nome de usuário e senha, autorizados ou não por você. Se você autorizar
um empregado, agente ou quaisquer terceiros a utilizar sua conta, você será responsável pela
sua atividade na plataforma. Qualquer violação de segurança, perda, roubo ou uso não
autorizado de um nome de usuário, senha ou informações de segurança deve ser notificado
para nós imediatamente.
3.3 Reservamo-nos o direito de não agir em suas instruções na ocasião de suspeita que a
pessoa conectada à sua conta não seja você ou em caso de suspeita de atividade ilegal,
fraudulenta ou uso não autorizado das suas informações cadastrais.
4. O Processo de Solicitação do Crédito
4.1 O processo de solicitação do crédito segue de acordo com as etapas abaixo:
4.1.1 O solicitante deve se registrar na plataforma, preenchendo todos os dados solicitados,
inclusive Nome de Usuário (endereço de email) e Senha;
4.1.2 O solicitante receberá um e-mail de confirmação e precisa clicar no botão presente no email. O botão de verificação de e-mail possui token único, sendo assim prova que o solicitante
é dono do e-mail fornecido.
4.1.3. Para realizar o cadastro o usuário precisa confirmar que leu e está de acordo com este
Termos e Condições para Solicitantes e com a Política de Privacidade;
4.1.4. Após estar cadastrado na plataforma, o solicitante poderá iniciar uma Solicitação de
Crédito. Para enviar a solicitação para análise você precisa fornecer todas as informações
obrigatórias, assim como fazer o upload dos documentos requeridos, as quais serão
analisadas pela Go.Credit.
4.1.5. O processo de análise incluí uso de algoritmos e modelos automatizados, consultas de
referências de crédito, e provedores de dados e análise minuciosa feita por analistas próprios.
A Go.Credit se resguarda o direito de interromper o processo de solicitação de qualquer
solicitante de acordo com critérios próprios e sem a necessidade de providenciar qualquer

justificativa. Em caso de interrupção do processo de solicitação, este será finalizado e a
solicitação não será publicada na plataforma.
4.1.6. Durante o processo de análise, a empresa solicitante recebe um rating, que será
determinante para sua aprovação ou reprovação, compondo um importante parâmetro para o
cálculo da taxa de juros do empréstimo. Uma completa e atualizada disponibilização de
informações sobre a cia, detalhes das garantias e de seus avalistas (fontes de renda,
patrimônio detalhado, etc) apoiam a correta atribuição do rating.
4.1.7. Caso a solicitação seja aprovada conforme processo previsto no item anterior, o
solicitante será convidado a rever a solicitação e confirmar a sua divulgação aos parceiros
financeiros, aprovando mais uma vez o seu conteúdo. O solicitante poderá visualizar
exatamente os dados relativos à sua empresa que serão encaminhados para os investidores.
Ao aprovar a publicação o solicitante confirma que as informações são verdadeiras e que ele
concorda com a divulgação das informações para os investidores na plataforma.
4.1.7 A solicitação de empréstimo cadastrada e aprovada pela Go.Credit será encaminhada
aos parceiros e investidores que terão o prazo de 30 dias (contados a partir da entrega
completa de documentos por parte do usuário) para manifestar interesse e, se aplicável, pedir
mais informações sobre o solicitante e garantias do empréstimo.
4.1.8 No momento em que o valor total das intenções dos investidores em emprestar os
recursos para o solicitante somar 100% do valor pretendido, a solicitação avança à próxima
etapa. Caso a solicitação não atinja 100% após os 15 dias, mas atinja um mínimo de 50%, fica
a critério do solicitante seguir com a solicitação do valor alcançado ou se prefere cancelar a
solicitação.
4.1.9 Em caso de continuidade do processo de solicitação conforme item anterior – seja por
100% ou pelo mínimo de 50% e desejo do solicitante – os investidores são chamados para
realizar as transferências para a(s) instituição(ões) financeira(s) parceira(s), do montante de
acordo com os valores que se predispuseram a emprestar à solicitante. A transferência de
recursos pelo investidor é realizada mediante a aquisição de RDBs (Recibos de Depósitos
Bancários) da(s) instituição(ões) financeira(s) parceira(s) que serão imediatamente vinculados
às CCBs (Cédulas de Crédito Bancárias) emitidas pela instituição parceira em favor da
solicitante, conforme Resolução No 2.921 do Banco Central do Brasil, de 17 de janeiro de
2002.
4.1.10 O solicitante será então convidado a fornecer todos os documentos necessários para
formalização da garantia (quando houver), assinar a CCB (Cédula de Crédito Bancário) e
aditivos contratuais, a qual será também garantida por um sócio e/ou diretor da empresa na
condição de avalista da operação de crédito. Uma vez que o contrato esteja assinado e a
garantia devidamente formalizada (quando houver), o solicitante receberá o valor líquido do
empréstimo, descontado de IOF e taxas administrativas conforme previamente informado
durante toda a solicitação do empréstimo. O solicitante deve obrigatoriamente informar uma
conta em nome da empresa, com mesmo CNPJ, para que a transferência dos recursos seja
realizada.

5. Processo de solicitação de Antecipação de Recebíveis via Convênio
5.1 O processo de solicitação Antecipação de Recebíveis via Convênio segue de acordo com
as etapas abaixo:
5.1.1 O solicitante deve se registrar na plataforma, preenchendo todos os dados solicitados,
inclusive Nome de Usuário (endereço de email) e Senha;
5.1.2 O solicitante receberá um e-mail de confirmação e precisa clicar no botão presente no email. O botão de verificação de e-mail possui token único, sendo assim prova que o solicitante
é dono do e-mail fornecido.
5.1.3. Para realizar o cadastro o usuário precisa confirmar que leu e está de acordo com este
Termos e Condições para Solicitantes e com a Política de Privacidade;
5.1.4. Após estar cadastrado na plataforma, o solicitante poderá iniciar uma Solicitação de
Antecipação de Recebíveis via convênio. Para enviar a solicitação para análise você precisa

fornecer todas as informações obrigatórias, assim como fazer o upload da Nota Fiscal,
comprovante de entrega da mercadoria e demais documentos requeridos, as quais serão
analisadas pela Go.Credit e pelo Conveniado (Empresa âncora).
5.1.5. Se a solicitação for aprovada e validada pela Go.Credit e pela empresa Conveniada, o
solicitante será convidado a fornecer documentos originais, assinar a CCC (Contrato de
Cessão de direitos Creditórios) e indicar conta corrente em nome da empresa, com mesmo
CNPJ, para que o valor líquido de juros e taxas administrativas seja creditado.
5.1.6. Uma vez creditado em conta, o solicitante da antecipação concede, de forma absoluta e
irrestrita à Go Credit Soluções Financeiras Ltda todo o direito de recebimento dos valores
devidos pela Empresa Conveniada (Empresa Ancora) por ocasião da Nota Fiscal de venda de
produtos ou prestação de serviços, como descrito na CCC (Contrato de Cessão de Direitos
Creditórios).
5.1.7 É permitido ao usuário incluir quantas Notas Fiscais tiver interesse, de uma só vez,
podendo acompanhar o status de cada solicitação de forma on-line e ainda simular com
antecedência os valores correspondentes aos juros e taxas.
5.1.8 Em situações em que a Empresa Conveniada se recuse a efetuar o pagamento das
faturas antecipadas por motivos de fraude, defeito nos produtos ou serviços prestados,
duplicidade de pagamentos / faturas ou ainda qualquer discrepância com as informações
prestadas pelo solicitante no ato do pedido da antecipação, caberá a Go.Credit adotar as
medidas que entender cabíveis, visando preservar o direito de todas as partes.
6. Análise de Crédito, Seleção das Empresas e Rating
A Go.Credit é responsável pela análise e seleção prévia das empresas solicitantes. O objetivo
da análise de crédito é selecionar as empresas que possuem maior capacidade de pagamento
da dívida e que possam oferecer garantias condizentes, mantendo assim um ambiente
sustentável para os Investidores parceiros da plataforma.
O processo de seleção e análise se resume basicamente em 3 etapas:
1. Pré-Aprovação: Filtragem automática na qual é checada a aderência a critérios mínimos
com base no CPNJ da empresa;
2. Pré-Análise: Etapa manual e/ou automática na qual são analisadas as informações
preenchidas no formulário de solicitação de crédito;
3. Análise e Rating: Etapa realizada por colaboradores da Go.Credit, com base em modelo
proprietário de crédito. O resultado é o Rating, que em conjunto com a avaliação da garantia
oferecida proporciona a aprovação ou reprovação do crédito solicitado.
A Go.Credit não dá conselhos ou recomendações e o rating não deve ser interpretado como
aconselhamento ou recomendação.
7. Taxa de Juros e Pagamento
7.1 Para as solicitações de empréstimo, a taxa de juros será discutida entre os investidores e
parceiros levando em conta o Rating atribuído, garantias e prazos.
7.2 Para as solicitações de Antecipação de Recebíveis por Convênio, o usuário pode simular o
valor líquido de juros e taxas já no momento de inclusão das informações, decidindo por
submeter ou não para análise da Go.Credit
7.1 O mutuário tem a obrigação de realizar os pagamentos nos prazos e valores conforme
descritos na CCB (Cédula de Crédito Bancário), ficando passível de juros e multas em caso de
inadimplemento.
8. Atrasos e inadimplemento
O mutuário autoriza o registro/cadastramento de seus dados no SERASA, SPC ou qualquer
outro serviço similar de proteção ao crédito em caso de atraso e/ou inadimplemento nos
pagamentos.

Em caso de atraso por prazo superior a 60 dias no pagamento do empréstimo pelo mutuário,
ficará facultado a Go.Credit repassar o direito de cobrança ao(s) investidor(s) parceiro(s) da
plataforma que poderá(ão) utilizar todos os meios de cobrança permitidos por lei, inclusive
execução imediata das garantias. A Go.Credit poderá agir através do judiciário ou via extrajudicial mediante mandato dos investidores parceiros para cobrar valores devidos e também
executar garantias atreladas aos contratos de credito.
9. A Atuação da Go.Credit
A Go.Credit executa diversos serviços. Dentre eles:
i. correspondente bancário de instituições financeiras parceiras;
ii. gerenciamento e administração da plataforma Go.Credit, responsável por promover a
aproximação entre mutuários e investidores;
iii. análise de crédito e seleção das empresas, assim como classificação das mesmas em uma
escala de rating própria da Go.Credit;
iv. prestação de serviços administrativos na facilitação de pagamentos, cobrança,
renegociação, entre outros.
A Go.Credit não é parte de qualquer contrato de crédito ou investimento, atuando por meio da
plataforma somente nos serviços descritos nestes Termos e Condições.

10. Considerações Finais
Se você optar por se tornar um membro da Go.Credit, você deve aceitar com esses “Termos e
Condições de Uso”. Esses Termos e Condições devem ser lidos sempre em conjunto com a
nossa Política de Privacidade.
Ao utilizar a plataforma, você confirma que:
· teve a oportunidade de ler os Termos e Condições de Uso e está de acordo;
· teve a oportunidade ler a Política de Privacidade e está de acordo;
Caso você não concorde com esses Termos e Condições de Uso ou com a Política de
Privacidade, você deve parar de usar a plataforma Go.Credit imediatamente.

