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TERMOS DE USO E CONDIÇÕES DE NAVEGAÇÃO
Nós, da All4Dent, proprietária do domínio www.all4dent.com.br e provedora do conteúdo
e serviços fornecidos pelo mesmo, apresentamos os Termos de Uso e Condições de Navegação
do portal “all4dent.com.br”, que devem ser observados por você, visitante ou usuário de nossos
serviços, sob pena de todas as implicações legais cabíveis.
GLOSSÁRIO

1.



Cookies: Ficheiros (pequenos programas de computador) que são baixados em seu
dispositivo para armazenar suas preferências e outras informações;



Dados Pessoais: Todo e qualquer dado ou informação que possa ser associado direta
ou indiretamente à uma pessoa física (humana);



Informação: Conjunto de dados que, processados ou não, podem ser utilizados para
produção, transmissão e compartilhamento de conhecimento, contidos em qualquer
meio, suporte ou formato;



Site/Website/Portal: Denominação comum para as páginas de internet;



Tratamento: Qualquer operação feita com dados pessoais;



Titular: Pessoa física a quem os dados pessoais se referem;



Usuário: Pessoa física ou jurídica que acede ao conteúdo presente no website da
All4Dent, na qualidade de Paciente, seja na condição de mero leitor, visitante do portal
ou Contratante de serviços;



Correspondente Bancário: Pessoa jurídica de direito privado, com a qual a All4Dent
mantém relação comercial, responsável direta pela análise e concessão de crédito para
o Usuário.

Adesão
Ao acessar nosso website e ler o presente Termo de Uso, tenha ciência de que, acaso não
concorde com o conteúdo apresentado e opte por não se encontrar vinculado às normas
aqui contidas, recomendamos sua retirada imediata. Portanto, acaso permaneça
navegando em nosso website, concordará tacitamente com os presentes Termos de Uso e
Condições de Navegação.
Os termos e as condições aqui expostos se aplicam a todos os serviços descritos abaixo
como “Atividade”. Além disso, você precisa ter 18 (dezoito) anos ou mais para usar nossa
Plataforma e/ou contratar nossos Serviços.

2.

Escopo
O presente Termo de Uso e Condições de Navegação busca regular o uso deste website,
www.all4dent.com.br, por você, Paciente/Usuário de nossos serviços que deseja acessar
nosso conteúdo informativo ou ainda, se preferir, aderir aos serviços ofertados.
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Destacamos que o presente Termo não invalida ou se sobrepõe à Política de Privacidade
e/ou demais políticas, atuais ou futuras, que incorporam a nossa organização, devendo ser
interpretado em conformidade com todos os documentos que o integram.
3.

Atividade
3.1.

A principal função do nosso website é apresentar estrutura tecnológica para acesso
a conteúdo informacional, além de viabilizar a intermediação de oferta de crédito
para o financiamento e aquisição de tratamento odontológico pelos
Pacientes/Usuários.

3.2.

A navegação e acesso ao conteúdo informacional de nosso website é gratuita, não
sendo cobrado qualquer quantia para acesso às informações e seções nele contidas.
Sendo assim, este acesso independe da realização de cadastro de qualquer espécie.

3.3.

Para contratar quaisquer dos serviços de financiamento de tratamento odontológico,
é necessário que você realize cadastro correspondente, observando as seguintes
observações referentes à categoria de Paciente:
a) Apenas para realização do cadastro, você nos informará seu nome, e-mail, data
de nascimento, CPF, nacionalidade e sexo.
b) Ao solicitar uma simulação de contratação financeira, você nos informará nível
educacional, estado civil, número de celular, valor do tratamento pretendido, se
possui restrição financeira, Instituição financeira com a qual detém conta
bancária, ocupação/profissão, renda mensal, dia pretendido de vencimento das
parcelas e CPF/CNPJ do respectivo Dentista que irá receber o crédito decorrente
do financiamento a ser contratado.
c) Escolhida a proposta de financiamento e desejando a contratação do crédito,
serão também coletados dados de sua conta corrente, número do RG e nome
da mãe.
d) Decidindo aderir ao financiamento, você será direcionado para ambiente do
correspondente bancário responsável pela concessão do crédito.
 Este procedimento é regido por Termos de Uso e Políticas de Privacidade de
terceiro, razão pela qual a All4Dent não se responsabiliza pelo conteúdo nela
expostos, nem pelos eventuais danos decorrentes da mesma.

3.4.

Conforme exposto no item 3.3., ao se cadastrar em nosso website a disposição de
alguns dados pessoais referentes à sua pessoa pode ser necessário, deste modo os
detalhes acerca do tratamento destes dados estão previstos em nossa Política de
Privacidade que pode ser acessada aqui.

3.5.

O website pode ainda ser utilizado para fornecer nossas informações institucionais,
inclusive por meio da publicização de Políticas e declarações institucionais, bem
como oferecer meios de contato conosco.

3.6.

Conteúdo de terceiros, inclusive de teor propagandístico, podem eventualmente ser
reproduzidos em nosso website, logo, não possuímos controle editorial sobre tais
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conteúdos, tampouco nos responsabilizamos por sua veracidade e/ou teor, inclusive
podem conter hyperlinks direcionados a websites de terceiros, os quais não nos
responsabilizamos pelo conteúdo e/ou segurança destes.
4. Da intermediação de serviço ofertado por terceiro
4.1.

De acordo com o item 3.1. deste Termo de Uso, nossa organização atua em caráter
exclusivo de intermediação de serviço ofertado por terceiro, sendo apenas
responsável pela dimensão estrutural do nosso website e conexão entre o Paciente
que deseja financiar tratamento odontológico e correspondente bancário parceiro.

4.2.

Todas as condições de oferta de crédito são regidas por Termo de Uso e Condições
próprio de empresa terceira a qual regulamenta os seguintes produtos:
a) Empréstimo: Serviço de empréstimos on-line, sem garantias, com taxas
calculadas com base no perfil de crédito de cada usuário, atividade na qual o
terceiro atua como correspondente bancário.
b) Score: Serviço de análise de pontuação de crédito por meio de sistema próprio
de análise de perfil, o qual emite uma pontuação para determinado Usuário
conforme seu perfil de crédito, além de fornecer recomendações visando a sua
constante evolução financeira e a conectar o usuário aos Serviços da Open Co,
ou a serviços de terceiros ofertados por meio da Plataforma.

4.3.

Considerando a preservação do segredo comercial e modelo de negócio envolvendo
as partes prestadoras de serviço, nos reservamos ao direito de apenas nomear nosso
parceiro comercial no momento de adesão ao serviço intermediado.

5. Propriedade Intelectual
5.1.

A expressão “All4Dent”, o próprio software do website, seu modo de apresentação,
interface gráfica (“frontend”), conteúdo, bancos de dados, redes, arquivos e demais
elementos integrantes do mesmo, encontram-se protegidos por leis e tradados
internacionais de propriedade intelectual, pertencendo única e exclusivamente à
nossa organização como detentora dos direitos morais e patrimoniais decorrentes
da marca.

5.2.

Ao acessar este website, você declara que irá respeitar todos os direitos decorrentes
de normas nacionais e internacionais de propriedade intelectual, incluindo direito
autoral e conexos, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais, sejam
pertencentes à nossa própria organização, sejam pertencentes à terceiros.

5.3.

É proibido o uso ou reprodução de todo e qualquer material integrado ao nosso
website, ressalvada autorização prévia.
5.3.1. Qualquer reutilização do material integrado ao nosso website deverá ser
precedida de nova autorização de nossa organização.
5.3.2. O uso do material integrado ao website por terceiros, apenas ocorrerá
mediante prévia aceitação nossa.
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5.3.3. É permitido à sua pessoa compartilhar pequenos trechos de notícias e artigos
apresentados em nosso website, desde que se faça a devida referência à sua
origem, por meio da indicação do link url.
5.4.

Alguns dos conteúdos publicados por nós possuem referências, em forma de texto,
link ou hyperlink, à outras organizações ou websites. Não nos responsabilizamos pelo
conteúdo, integridade, ou segurança dos websites destes terceiros.

5.5.

Visando uma melhoria contínua, nos reservamos o direito de modificar,
unilateralmente, o conteúdo, layout, bem como qualquer outro elemento que
integre nosso website, não nos responsabilizando por falhas ou limitações de acesso
que a mera modificação destes elementos possa vir a causar.
5.5.1. Ao navegar no nosso website, você se encontra ciente de que não possui
qualquer expectativa de direito à manutenção da estrutura, aparência ou
conteúdo do site em sua presente forma.

5.6.

Tutelando a Propriedade intelectual, sob pena de responsabilização, cível e criminal,
não é permitido a você:
a) Acessar as áreas de Programação da Aplicação, seu banco de dados, ou qualquer
outro conjunto de dados ou informações que faça parte da atividade de
webmastering ou do desenvolvimento de software.
b) Realizar, facilitar ou permitir a realização de engenharia reversa, descompilação,
crackeamento ou qualquer outra técnica de acesso ou modificação do CódigoFonte do website.
c) Realizar, facilitar ou permitir que seja realizado o desmonte, cópia, modificação,
criação de trabalhos derivados, reprodução, aluguel, publicação, divulgação,
transmissão, empréstimo, distribuição, ou qualquer outra maneira de disposição
do website, suas funcionalidades ou ferramentas.
d) Utilizar o conteúdo do website de forma diversa daquela autorizada nos termos
do presente instrumento, ressalvada exceção legal prevista na Lei de Direitos
Autorais (Lei n° 9.610/98), Lei de software (Lei 9.609/98) ou outro diploma
normativo aplicável.

6. Privacidade
6.1.

Nós, da All4Dent, nos comprometemos a apenas tratar seus dados em conformidade
com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018), Marco Civil da Internet
(Lei nº 12.965/2014) e demais legislações e regulamentos aplicáveis.

6.2.

Nós poderemos tratar seus dados pessoais nos termos e limites de nossa Política de
Privacidade e Política de Cookies.

6.3.

Você (titular de dados) poderá exercer seus direitos, nos termos de nossa Política de
Privacidade e/ou Política de cookies.
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7. Segurança
7.1.

A manutenção da segurança na internet é dever de todos, deste modo, nos
comprometemos a manter um ambiente seguro, por meio da adoção de medidas
técnicas, físicas e organizacionais adequadas, nos termos de nossa Política de
Segurança da Informação e Política de Proteção de Dados.

7.2.

Reconhecemos que a manutenção de um ambiente online absolutamente seguro é
impossível, razão pela qual não nos responsabilizamos por danos decorrentes de um
ato praticado por terceiro que ultrapassem os esforços empenhados na segurança
de nosso website.

7.3.

Você deve fazer uso do website com retidão e ética, devendo se abster de qualquer
ato ou prática lesiva, incluindo a disseminação de qualquer espécie de malware,
práticas de engenharia reversa, acesso ilícito a bancos de dados do website, dentre
outros, sob pena de responsabilização cível e/ou criminal.

8. Responsabilidade
8.1.

A não observância de quaisquer das disposições estabelecidas neste Instrumento,
importará em responsabilidade da parte infratora, ensejando o pagamento ou
recomposição de todas as perdas e danos sofridos à outra parte, inclusive as de
ordem moral ou concorrencial, sem prejuízo das sanções civis e/ou criminais que
poderão ser apuradas em processo judicial.

8.2.

Para além das demais hipóteses expressamente previstas neste instrumento, não nos
responsabilizaremos por danos:
a) Decorrentes de má operação, operação indevida, não autorizada, em
desobediência aos termos deste instrumento ou das orientações fornecidas por
si;
b) Decorrentes de decisões tomadas pelos USUÁRIOS ou por terceiros, quaisquer
que sejam, com base nas informações fornecidas por si.

9. Modificações destes Termos de Uso
9.1.

O presente Termo de Uso e Condições de Navegação está sujeito a constante
melhoria e aprimoramento, assim, nos reservamos ao direito de modificá-los
unilateralmente, a qualquer tempo, assim como as demais políticas e documentos
nele citados.

9.2.

Não nos responsabilizaremos por qualquer dano decorrente da modificação dos
Termos de Uso e Condições de Navegação do presente website ou de nossas
Políticas.

9.3.

Ao navegar em nosso website, você encontra-se ciente de que não possuí qualquer
expectativa de direito da manutenção do atual conteúdo dos Termos de Uso e

5

Código
C-01

TERMOS DE USO

Emissão
03/08/2021

Classificação
Uso externo

Versão
1.00

Aprovado por:
CEO

Condições de Navegação do presente website, de nossa Política de Privacidade ou de
nossa Política de cookies.
9.4.

Em caso de modificação de quaisquer dos documentos supracitados, os atos e fatos
juridicamente perfeitos, isto é, que já se esgotaram, serão regidos pelos termos
vigentes na data de sua conclusão.

10. Lei aplicável e foro de eleição
10.1. Os Termos e Condições de Uso aqui descritos são interpretados em conformidade
com a legislação brasileira, no idioma português em sua forma usualmente falada e
escrita no território brasileiro.
10.2. Fica eleito, para dirimir quaisquer litígios, o foro da comarca de Rio de Janeiro, do
estado do Rio de Janeiro, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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