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TERMOS E CONDIÇÕS DE USO DO SISTEMA MIGO 

 

POR FAVOR, LEIA ESTE DOCUMENTO COM ATENÇÃO, POIS O USO DO 

SISTEMA MIGO SERÁ ENTENDIDO COMO A SUA CONCORDÂNCIA COM OS 

TERMOS ABAIXO. 

Encontram-se abaixo os termos e condições de uso (“Termos de Uso”) aplicáveis à 

contratação de Nanocréditos (conforme termo definido abaixo) oferecidos pela Migo 

Serviços de Tecnologia Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

36.490.057/0001-63 e com sede na cidade de São Paulo/SP, Rua Pedroso Alvarenga, 

678, Sala 3, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04531-001 

(“Migo”), aos usuários pessoas físicas, identificados e cadastrados na plataforma da 

Claro Pay S.A. Instituição de Pagamento (“Claro Pay” e “Aplicativo Claro Pay”, 

respectivamente), em conformidade com as leis e demais atos normativos que se 

aplicam a tais atividades (“Legislação Aplicável”). 

 

Toda vez que houver menção ao termo “Tomador” ou “Tomadores”, estar-se-á 

referindo aos usuários da que contratam Nanocréditos junto à Migo pelo Aplicativo 

Claro Pay, e assim aderem a estes Termos de Uso para fazer uso e acessar os 

sistemas de contratação de Nanocrédito e outros serviços da Migo (“Sistema 

Migo”). 

Considerando que: 

I. a Migo é empresa cadastrada no Aplicativo Claro Pay para o oferecimento de 

Serviços aos Tomadores, incluindo as operações de Nanocréditos; 

II. a Claro Pay é mera disponibilizadora da tecnologia necessária para que os 

Tomadores possam, por sua livre e espontânea vontade, contratar os Serviços 

perante a Migo, mediante a adesão aos presentes Termos de Uso; 

III. quaisquer reivindicações e entendimentos relacionados aos Serviços 

contratados por estes Termos de Uso deverão ser dirimidos pelos Tomadores 

diretamente com a Migo, por um dos meios de comunicação disponíveis; e 

IV. os Serviços prestados pela Migo não se confundem com os serviços prestados 

pela Claro Pay por meio do Aplicativo Claro Pay, sendo operações e relações 

comerciais distintas, não havendo vínculo entre Migo e Claro Pay. 

1. Informações preliminares para a compreensão dos presentes Termos 

de Uso: 

1.1. Escopo dos Termos de Uso 

1.1.1. Estes Termos de Uso compreendem, além das condições de contratação do 

Nanocrédito, também a política de privacidade e segurança de dados da Migo 

(“Política de Privacidade”), e se aplicam aos Tomadores que desejam contratar 

Nanocréditos no Aplicativo Claro Pay. 
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1.2. Instruções ao Tomador 

1.2.1. A Migo preza acima de tudo pela honestidade e simplicidade no trato com 

os Tomadores, razão pela qual informa que, ao selecionar a opção “LI E ACEITO 

OS TERMOS DE USO DE USO” ou opção semelhante, O TOMADOR ESTARÁ 

EXPRESSAMENTE DECLARANDO QUE ENTENDE E CONCORDA COM OS TERMOS 

DE USO ESTABELECIDOS NESTA PÁGINA. Sugere-se, portanto, que o Tomador 

leia com atenção este documento e suas eventuais atualizações antes de tomar a 

decisão de usar o Sistema Migo. Se o Tomador não concordar com as condições 

presentes nesta página, não deverá utilizar os Serviços (conforme definidos 

abaixo). 

1.3. Serviços ofertados pela Migo 

1.3.1. A Migo, sob sua responsabilidade e por meio das suas instituições 

financeiras parceiras (“Instituições Financeiras Parceiras”), oferece serviços de 

empréstimos on-line, sem garantias, com taxas calculadas com base no perfil de 

crédito de cada Tomador (“Nanocréditos”), bem como análise de crédito e busca 

de limite de crédito com as Instituições Financeiras Parceiras (“Serviços”). 

1.3.2. As regras dos Termos de Uso aqui determinadas se aplicam a todos os 

Serviços contratados perante a Migo por meio de acesso pelo Aplicativo Claro Pay, 

ainda que prestados pelas Instituições Financeiras Parceiras. 

1.3.3. Para contratar os Serviços, o Tomador precisa ser devidamente cadastrado 

e possuir conta ativa no Aplicativo Claro Pay, observando as regras de acesso nele 

disponíveis. 

1.3.4. A Migo poderá utilizar, no contexto da análise de crédito, o perfil e as 

pontuações de crédito disponíveis em bases de dados públicas e privadas a 

respeito dos Tomadores para a prestação dos Serviços, incluindo  o uso de 

mecanismos automatizados baseados em modelos matemáticos. Tais mecanismos 

automatizados serão utilizados para auxiliar na análise de crédito de cada Tomador 

no contexto da concessão de Nanocréditos, bem como para a confirmação de 

identidade e informações fornecidas pelos Tomadores ao Aplicativo Claro Pay e/ou 

ao Sistema Migo e garantir a segurança e integridade do Sistema Migo. 

1.4. No que se refere aos Serviços, a Claro Pay é mera intermediadora da relação 

entre o Tomador e a Migo, uma vez que a tecnologia disponível no Aplicativo Claro 

Pay tem o objetivo de aproximar as partes. 

1.4.1. O Aplicativo Claro Pay conta com informações sobre a Migo e seus Serviços; 

possibilitando ao Tomador realizar a contratação direta com a Migo ou seus parceiros, 

caso queira. 

1.4.2. Por se tratar de uma atividade de intermediação, a Claro Pay, suas empresas 

coligadas ou do mesmo grupo econômico, não possuem qualquer interferência nas 
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condições, preços e execução dos Serviços pela Migo, inclusive sobre as condições 

de contratação, solicitação de documentos e demais atos pertinentes.  

1.4.3. A Claro Pay não poderá, em nenhuma hipótese, ser responsabilizada por 

qualquer ato ou omissão da Migo ou seus parceiros decorrentes da contratação dos 

presentes Serviços, cabendo ao Tomador contatar diretamente a Migo, por um dos 

canais de comunicação disponíveis. 

2. Acesso e uso do Sistema Migo 

2.1. Cadastro do Tomador 

2.1.1. A contratação de Nanocréditos e demais Serviços relacionados aos 

Nanocréditos distribuídos no Aplicativo Claro Pay deverá ser realizada através do 

Aplicativo Claro Pay. 

2.1.2. Para que os Tomadores possam acessar os Nanocréditos, é necessário 

prévio cadastro e acesso ao Aplicativo Claro Pay segundo as regras definidas pela 

Claro Pay. 

2.1.3. Com base nas informações de cadastro fornecidas ao Aplicativo Claro Pay, 

a Migo realizará o cadastro do Tomador no Sistema Migo com base nas regras e 

procedimentos de cadastro da Migo. Para esse fim, a Migo poderá, a qualquer 

tempo, solicitar informações adicionais ou esclarecimentos ao Tomador para 

concluir seu cadastro, diretamente ao Tomador ou por intermédio da Claro Pay. 

2.1.4. O Tomador é responsável por manter a confidencialidade de seus dados de 

login e senha, criados no ato de cadastro no Aplicativo Claro Pay, e é responsável 

por todas as atividades realizadas com as suas credenciais de acesso, incluindo a 

contratação de Nanocréditos. Por isso, é necessário ter cuidado ao usar redes e 

computadores públicos e/ou de terceiros e gravar senhas de forma automática em 

computadores. A Migo e a Claro Pay não serão responsáveis por quaisquer perdas 

e danos resultantes de acessos não autorizados ou do descuido ou negligência do 

Tomador em relação à confidencialidade das suas credenciais de acesso ao 

Aplicativo Claro Pay. 

2.1.5. O Tomador, ao aderir a estes Termos de Uso, tem ciência que será realizada 

a coleta pela Migo, utilização e tratamento dos seus dados pessoais, tais como (i) 

dados cadastrais: número do CPF, número do RG, nome completo, telefone 

celular, e-mail, endereço completo (rua, número, CEP, cidade, estado, país, tipo 

de endereço), (ii) dados sensíveis: foto (“selfie” enviada para autenticação e/ou 

foto de documentos), (iii) dados sobre a operação: data/hora (timestamp) da 

operação, código do aparelho utilizado para acesso (Device ID), dados bancários 

(nome do banco, número da agência e número da conta), dados bancários do 

Nanocrédito (nome do banco, número da agência e número das contas de 

desembolso e pagamento), geolocalização da ocorrência (latitude, longitude e 
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endereços captados), endereço de IP, modalidade de Nanocrédito, valor da 

proposta e condições de pagamento. 

2.1.6. O Tomador concorda que poderão ser compartilhados dados disponíveis 

junto a Claro Pay, para a Migo nos limites da política de privacidade da Claro Pay. 

A Migo, sob sua responsabilidade, poderá compartilhar os dados dos Tomadores 

com terceiros, nos estritos limites necessários à prestação dos Serviços, incluindo 

Instituições Financeiras Parceiras e operadores de bases de dados para proteção 

ao crédito e antifraude, para concretização das operações de Nanocrédito e uso 

em soluções com finalidades e propósitos legítimos de proteção do crédito e 

prevenção à fraude, com os quais a Migo deverá manter relação contratual escrita 

para finalidade exclusiva de proteção ao crédito e combate à fraude. 

2.1.7. Portanto, ao usar o Sistema Migo e suas funcionalidades, o Tomador 

garante que: (i) todas as informações e conteúdos enviados à Migo são 

verdadeiros, exatos, atuais e completos; (ii) conservará e atualizará 

imediatamente tais informações e conteúdos para mantê-los verdadeiros, exatos, 

atuais e completos, sempre que forem alterados; (iii) não estará violando qualquer 

lei ou regulamento aplicável; (iv) não realizará engenharia ou violará de qualquer 

forma os direitos de propriedade intelectual sobre o Sistema Migo e o Aplicativo 

Claro Pay, entre outros. 

2.1.8. Se qualquer informação fornecida pelo Tomador for falsa, incorreta, 

desatualizada ou incompleta, ou caso a Migo tenha razões suficientes para 

suspeitar que tal informação seja falsa, incorreta, desatualizada ou incompleta, a 

Migo terá o direito de suspender ou cancelar imediatamente, independente de 

notificação prévia, a conta de cadastro do Tomador e recusar toda e qualquer 

utilização dos Serviços, presente ou futura. 

2.1.9. Após o término da prestação dos Serviços, independentemente da causa, a 

Migo se compromete a excluir, de seu sistema e do sistema de seus eventuais 

parceiros que tenham sido destinatários de compartilhamento, todos os dados 

pessoais do Tomador utilizados para a prestação do Serviço, ressalvado o seu dever 

de manter apenas as informações necessárias para eventuais auditorias e obrigações 

fiscais e regulatórias, pelo prazo e nos limites previstos na legislação vigente. 

3. Cuidados com o Sistema Migo 

3.1. Disponibilidade do Sistema Migo 

3.1.1. A Migo procura assegurar que as informações fornecidas sejam precisas, 

completas, atuais e que o seu uso não tenha interrupções nem erros. No entanto, 

a Migo e a Claro Pay não podem garantir a operação do Aplicativo Claro Pay e do 

Sistema Migo em tempo integral, na medida em que esta depende de ferramentas 

e serviços prestados por terceiros, incluindo empresas de telecomunicações e 

provedores de acesso a internet. Além disso, o uso e acesso ao Sistema Migo 
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poderá ser suspenso por caso fortuito ou força maior, como em caso de ataques 

cibernéticos e outros que possam prejudicar as funcionalidades do Sistema Migo 

e colocar em risco as informações dos Tomadores, por exemplo. 

3.1.2. O Tomador reconhece expressamente que a Claro Pay não é responsável 

por nenhum problema técnico e/ou operacional, incluindo falhas, perda de 

informação, suspensões, interrupções e qualquer outro mau desempenho dos 

Sistemas da Migo, nem oferece e nunca ofereceu qualquer tipo de garantia aos 

Tomadores ou a qualquer terceiro a respeito da sua utilização. 

3.1.3. O Tomador reconhece expressamente que a Migo não é responsável por 

nenhum problema técnico e/ou operacional, incluindo falhas, perda de informação, 

suspensões, interrupções e qualquer outro mau desempenho do Aplicativo do 

Claro Pay, nem oferece e nunca ofereceu qualquer tipo de garantia aos Tomadores 

ou a qualquer terceiro a respeito da sua utilização. 

3.1.4. O Tomador, ao utilizar o Sistema Migo, concorda e reconhece que: 

• O Sistema Migo pode utilizar softwares e serviços e conteúdos de 

terceiros devidamente licenciados à Migo, mas que de nenhuma forma 

são de responsabilidade da Migo; 

• A Migo não poderá ser responsabilizada por vícios ou defeitos 

técnicos e/ou operacionais oriundos exclusivamente do sistema ou de 

informações do Tomador ou da Claro Pay; 

• A Migo não garante a ausência de vírus ou qualquer outro elemento 

eletrônico nocivo, que possa danificar dados, informações ou o 

funcionamento de outros computadores, impedindo o uso normal da rede, 

do sistema ou dos equipamentos de terceiros. Nesse sentido, a Migo se 

exime de qualquer responsabilidade pelos danos e consequentes prejuízos 

de qualquer natureza a que não tenha dado causa; e 

• O Aplicativo Claro Pay, o Sistema Migo e o seu conteúdo não estarão 

isentos de erros, e não há qualquer garantia explícita ou implícita de que 

será adequado ao objetivo particular dos Tomadores ao utilizá-lo. 

3.2. Privacidade dos Tomadores 

3.2.1. Faz parte das políticas de relacionamento da Migo respeitar a privacidade 

de seus Tomadores. Para verificar o detalhamento dos tratamentos de dados, o 

Tomador deve verificar a política da Migo e a do Claro Pay. 

3.3. Aplicativo Claro Pay 

3.3.1. A Migo não será responsável pelo funcionamento do Aplicativo Claro Pay e 

o seu uso é de total responsabilidade do Tomador, que deve se atentar aos termos 
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e condições de uso e política de privacidade do Aplicativo Claro Pay. Da mesma 

forma, a Claro Pay não é responsável por quaisquer questões envolvendo o 

Sistema Migo e os Serviços ora contratados, sendo a Migo única e exclusivamente 

responsável por todas as obrigações previstas nestes Termos de Uso. 

3.4. Para a segurança dos Tomadores 

3.4.1. A MIGO E O CLARO PAY NÃO SOLICITAM SENHA, DADOS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO OU OUTROS DADOS BANCÁRIOS DE SEUS CLIENTES POR E-MAIL, 

WHATSAPP, TELEFONE OU QUALQUER OUTRO CANAL DE ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO. Portanto, se o Tomador receber qualquer comunicação com 

esse tipo de abordagem e conteúdo, deverá desconsiderá-la e, se possível, relatar 

o ocorrido à Migo.  

3.5. Esclarecimentos sobre o SCR - Sistema de Informações de Crédito 

3.5.1. O Sistema de Informações de Crédito (“SCR”) é operado pelo Banco Central 

do Brasil (“BCB”). Trata-se de um sistema por meio do qual determinadas 

instituições que trabalham com operações de crédito (dentre elas, as Instituições 

Financeiras Parceiras) devem remeter informações relativas às operações por ela 

realizadas ou adquiridas. Após essa remessa, o BCB registra e consolida as 

informações recebidas e as disponibiliza para posterior consulta por outras 

instituições (dentre elas, as Instituições Financeiras Parceiras). 

3.5.2. O registro de informações sobre operações de crédito no SCR visa (i) 

auxiliar o BCB na supervisão de carteiras de crédito das instituições que concedem 

crédito, promovendo mecanismos mais eficientes para a gestão de riscos, bem 

como detecção e prevenção de crises no sistema financeiro, e (ii) permitir que os 

tomadores de crédito acompanhem as informações referentes às suas operações 

de crédito com transparência. 

3.5.3. No contexto da prestação dos Serviços, a análise junto ao SCR é feita para 

fins de análise de crédito e perfil dos Tomadores. Para que essa análise possa ser 

feita, o Tomador desde já autoriza (i) que a Migo, por si ou por meio das 

Instituições Financeiras Parceiras, acesse as informações registradas no SCR 

relativas às operações de crédito que realizar ou tiver realizado, e (ii) que o BCB 

disponibilize o acesso a tais informações. 

3.6. Proibições 

3.6.1. É vedado ao Tomador, ao utilizar quaisquer funcionalidades do Sistema 

Migo: 

• Prestar informações falsas em seus dados cadastrais; 

• Assumir a personalidade ou identidade de outra pessoa, física ou 

jurídica; 

mailto:contato@geru.com.br
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• Utilizar ferramentas ou proxys com a finalidade de tornar seu 

endereço de IP (protocolo de internet) anônimo; 

• Violar direitos de sigilo e privacidade de terceiros; 

• Utilizar o Sistema Migo para fins não expressamente previstos 

nestes Termos de Uso; 

• Carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer outra 

forma tornar disponível qualquer conteúdo que seja ilegal, incluindo, mas 

sem se limitar a, conteúdo que seja ofensivo à honra e à privacidade de 

terceiros, pornográfico, obsceno, difamatório ou calunioso, 

preconceituoso, racista, discriminatório, que faça apologia ao crime ou de 

qualquer forma censurável, ou que possa gerar qualquer responsabilidade 

civil ou criminal de acordo com a Legislação Aplicável; 

• Carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer forma 

tornar disponível qualquer conteúdo que viole quaisquer direitos de 

terceiro, incluindo direitos de propriedade sobre o Sistema Migo; 

• Carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer forma 

tornar disponível qualquer tipo de anúncio, propaganda ou material 

promocional não solicitado ou não autorizado pela Migo, tais como 

mensagens não solicitadas ou mensagens enviadas em massa 

(conhecidos como "junk mail" ou "spam"); 

• Carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer forma 

tornar disponível qualquer conteúdo que contenha vírus, cavalos de tróia, 

worms, keyboard loggers, bombas relógio, spywares, adwares, 

cancelbots ou qualquer outro código ou programa invasivo, malicioso ou 

que tenha o propósito de interromper, destruir ou limitar a funcionalidade 

de qualquer software, hardware ou equipamento atrelado ao Sistema 

Migo; 

• Copiar ou adaptar os códigos-fonte e objeto do software do Sistema 

Migo, fazer engenharia reversa, decompilação ou modificação do Sistema 

Migo ou tentar fazê-lo, ou, de qualquer outra forma, violar os direitos de 

propriedade intelectual da Migo; 

• Utilizar dispositivo, software ou outro recurso que interfira nas 

atividades e operações do Sistema Migo, bem como nos seus conteúdos, 

descrições, contas ou bancos de dados; 

• Violar qualquer legislação municipal, estadual, federal ou 

internacional integrante do ordenamento jurídico brasileiro, ou, por 
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qualquer razão legal, aplicada no Brasil; e 

• Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, tais como, 

por exemplo, fraudar, trapacear ou praticar qualquer ato que possa 

prejudicar outros Tomadores ou demais agentes relacionados ao Sistema 

Migo. 

4. Responsabilidades quanto aos Nanocréditos 

4.1. Responsabilidades da Migo 

4.1.1. A Migo não será responsável pelo efetivo adimplemento das obrigações 

assumidas pelos Tomadores nos Nanocréditos perante as Instituições Financeiras 

Parceiras. O Tomador reconhece e aceita que as negociações que realizar o serão 

por sua conta e risco. O Sistema Migo atua apenas na intermediação, simulação, 

cotação e contratação de produtos das Instituições Financeiras Parceiras. 

4.1.2. Da mesma forma, a Migo não garante ao Tomador nenhum sucesso na 

aprovação ou contratação de Nanocréditos junto às Instituições Financeiras 

Parceiras.  

4.1.3. A Migo não será responsável: 

• Pela qualidade da conexão do dispositivo do Tomador à internet em 

qualquer circunstância; 

• Pela disponibilidade do Aplicativo Claro Pay e dos serviços de acesso 

à internet prestados por terceiros; 

• Pela impossibilidade de utilização de quaisquer dos Serviços em 

razão de incompatibilidades com a configuração técnica do dispositivo do 

Tomador; 

• Pelo descumprimento, por parte dos Tomadores ou terceiros, 

destes Termos de Uso e das demais políticas da Migo; e 

• Por quaisquer danos sofridos pelo Tomador em razão da má-fé e/ou 

indevida utilização da Plataforma. 

4.1.4. A Migo será responsabilizada, civil ou criminalmente, pela etapa que lhe 

couber pela análise de crédito e informações disponibilizadas a instituição 

financeira. A ClaroPay não possui qualquer ingerência, controle da ferramenta de 

análise de crédito nem tampouco é responsável pela realização da análise de 

crédito, desta forma não poderá ser responsabilizada, civil ou criminalmente, 

tampouco estará sujeita a dever de indenização ou ressarcimento, em decorrência 

das avaliações de crédito realizadas no âmbito do Sistema Migo. O Tomador se 

declara ciente de que a metodologia de scoring utilizada pela Migo ou pelas 
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Instituições Financeiras Parceiras para análise de crédito tem caráter confidencial 

e é de propriedade exclusiva da Migo ou Instituições Financeiras Parceiras, 

resguardado o direito do Tomador de solicitar a revisão da decisão automatizada, 

bem como informações claras e adequadas a respeito dos critérios utilizados para 

essa decisão, observados os segredos comercial e industrial.  

4.2. Atuação como Correspondente Bancário 

4.2.1. No contexto dos Nanocréditos, a Migo atua como correspondente das 

Instituições Financeiras Parceiras, nos termos da regulamentação aplicável, para 

fins de atendimento aos Tomadores e encaminhamento de propostas de operações 

de Nanocréditos dessas instituições. 

4.2.2. Dessa forma, após o aceite destes Termos de Uso e contratação do 

Nanocrédito por meio da tecnologia disponível no Aplicativo Claro Pay, serão 

solicitadas, pela Migo, algumas informações para que seja possível intermediar a 

solicitação de Nanocrédito junto às Instituições Financeiras Parceiras. No entanto, 

A OPERAÇÃO DE NANOCRÉDITO EM SI É INICIALMENTE FIRMADA 

DIRETAMENTE ENTRE O TOMADOR E UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

PARCEIRA, NA QUALIDADE DE INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A CONCEDER 

CRÉDITO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

4.2.3. O Tomador reconhece e concorda que, uma vez concretizada a contratação 

de um Nanocrédito e feita a assinatura digital da respectiva Cédula de Crédito 

Bancário ("CCB"), isto é, do contrato de empréstimo, o Tomador estará 

automaticamente vinculado aos termos e condições previstos na CCB assinada, 

assumindo os direitos e obrigações ali previstos. 

4.2.4. Após a emissão das CCBs, nos termos deste item 4.2.3 acima, O TOMADOR 

DESDE JÁ AUTORIZA A CESSÃO DOS DIREITOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PARCEIRAS EM RELAÇÃO AOS NANOCRÉDITOS CONTRATADOS A TERCEIROS, 

INCLUINDO A MIGO, que passarão a figurar como credores dos Nanocréditos e 

serão titulares dos direitos ao recebimento de todos valores deles decorrentes e 

demais direitos previstos na CCB. O Tomador será informado da cessão da CCB 

pela Migo ou pela Instituição Financeira Parceira. 

4.2.5. O pagamento das parcelas de Nanocréditos contratados deverá ser feito na 

forma indicada na CCB, ou conforme vier a ser instruído pela Migo ou seus 

parceiros.  

4.3. Ausência de Responsabilidade da ClaroPay 

 

4.3.1. A ClaroPay não tem qualquer responsabilidade pela veracidade ou consistência 

das informações cadastrais de seus clientes ou por qualquer solicitação do Tomador 

que venha ser feita na Plataforma da Migo.  
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5. Propriedade intelectual 

5.1. Dos direitos da Migo 

5.1.1. Ao acessar a página da Migo, o Tomador declara que irá respeitar os 

direitos de propriedade intelectual da Migo, incluindo direitos sobre ferramentas, 

softwares, know-how, marcas, sinais distintivos, inteligência de crédito e 

metodologia de análise de risco, bem como de todos os direitos referentes a 

terceiros que por ventura estejam, ou estiveram, de alguma forma disponíveis no 

Sistema Migo. O simples acesso ao Sistema Migo não confere ao Tomador qualquer 

direito de propriedade intelectual referente ao Sistema Migo. 

5.2. Reprodução de conteúdo para uso próprio 

5.2.1. A reprodução de quaisquer conteúdos do Sistema Migo é proibida, salvo 

com a prévia autorização por escrito da Migo e/ou nos casos em que se destina ao 

uso exclusivamente pessoal do Tomador. Em nenhum dos casos o Tomador 

adquirirá qualquer direito de propriedade intelectual sobre referidos conteúdos. 

6. Indenização 

6.1. O Tomador concorda em isentar e indenizar, defender e manter a Claro Pay, a 

Migo e seus respectivos diretores, agentes, sócios e funcionários indenes de 

quaisquer prejuízos, responsabilidade, ação judicial ou demanda, incluindo 

honorários advocatícios, decorrentes do uso que fizer do Sistema Migo, do Aplicativo 

Claro Pay ou de quaisquer outros canais vinculados ao Sistema Migo, bem como de 

falhas ocorridas nos equipamentos do Tomador e da utilização indevida das 

informações ou materiais da Plataforma. 

7. Prazo 

7.1. Estes Termos de Uso permanecerão em pleno vigor e efeito perante o Tomador 

enquanto: (i) os Serviços forem disponibilizados no Sistema Migo; (ii) estes Termos 

de Uso não forem substituídos por outros termos e condições de uso; (iii) o Tomador 

estiver acessando o Sistema Migo, direta ou indiretamente; e (iv) o Tomador estiver 

cadastrado no Sistema Migo. 

7.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, o Tomador está ciente de que a 

disponibilização do Sistema Migo tem duração indeterminada e a Migo reserva a 

si o direito de terminar, suspender ou interromper unilateralmente e a qualquer 

momento, sem necessidade de prévio aviso ou posterior, estes Termos de Uso e 

a disponibilização do Sistema Migo, ou sua inteira transformação e modificação. 

7.1.2. O Tomador poderá solicitar a remoção de seu cadastro no Sistema Migo e 

encerrar a sua participação nos Serviços a qualquer momento, 

independentemente do motivo, enviando solicitação aos canais de atendimento da 

Migo. Tal solicitação não será aplicável a Nanocréditos vigentes, que observarão 
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as regras de vigência previstas nas respectivas CCBs. 

 

8. Comunicações e demais serviços da Migo 

8.1. O Tomador, ao aceitar estes Termos de Uso e no decorrer de sua vigência, 

autoriza a Migo a se comunicar com ele através de quaisquer meios, incluindo, sem 

limitação, telefonia celular, SMS ou mensagem de texto, correio eletrônico, Serviço 

de Atendimento ao Consumidor (SAC) e correspondência física. 

 

9. Lei aplicável e jurisdição 

9.1. Os presentes Termos de Uso serão interpretados de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado 

de São Paulo, ou o foro do domicílio do Tomador, para dirimir qualquer divergência 

oriunda dos presentes Termos de Uso, com renúncia expressa a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

10. Disposições gerais 

10.1. Se qualquer disposição destes Termos de Uso se tornar inválida ou inexequível, 

tal disposição será anulada e as demais disposições serão mantidas. 

10.2. A omissão da Migo com relação a qualquer falha do Tomador ou de outros em 

cumprir com estes Termos de Uso ou com as obrigações decorrentes dos 

Nanocréditos não significará renúncia dos direitos da Migo de agir em relação às 

falhas subsequentes ou similares. 

11. Alterações a estes Termos de Uso 

11.1. A Migo reserva a si o direito de alterar os presentes Termos de Uso a qualquer 

tempo, conforme seu exclusivo critério. Em caso de alterações nestes Termos de Uso, 

a Migo se compromete a informar aos Tomadores sobre tais alterações, bem como a 

convidar os Tomadores a conferir a versão atualizada dos Termos de Uso disponíveis. 

A ausência de manifestação contrária às alterações promovidas serão entendidas 

como o aceite das novas condições pelo Tomador. 


