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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19 de abril de 2018

a) A SOONER, marca registrada de propriedade da Lacan Investimentos e Participações
Ltda., sociedade empresária com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, Conjunto
82, Pinheiros, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.264.390/0001-68,
doravante denominada “Sooner”; e
b) O USUÁRIO, qualificado de acordo com o cadastro eletrônico realizado no aplicativo
de smartphone ou tablet disponibilizado pela Sooner (“Aplicativo”), doravante
denominado simplesmente “USUÁRIO”.

CONSIDERANDO QUE:
(i)

A Sooner é uma administradora de carteiras de títulos e valores mobiliários
registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários na modalidade “gestora de
recursos”, conforme Ato Declaratório nº 8.202 de 02.03.2005;

(ii)

A Sooner é gestora de vários fundos de investimento de diversas classes e realiza a
distribuição pública das cotas de tais fundos de investimento, nos termos da
regulamentação vigente;

(iii)

A Sooner disponibilizará ao USUÁRIO o Aplicativo, que possui ferramentas
voltadas à organização e planejamento financeiro pessoal, instrumentos para
identificação de perfil de investidor, coleta de informações cadastrais necessárias à
aplicação em cotas de fundos de investimento e consolidação de posições em
fundos de investimento mantidas junto à Sooner;

(iv)

O Aplicativo disponibilizado pela Sooner ao USUÁRIO recepcionará as ordens de
aplicações e/ou resgates relativas aos fundos de investimentos distribuídos pela
Sooner, conforme escolha e decisão exclusivas do USUÁRIO;

Sendo Sooner e USUÁRIO doravante qualificados, individual e indistintamente, como “Parte”
e, em conjunto, como “Partes”, resolvem, por estarem de acordo com todas as cláusulas e
condições adiante estipuladas, celebrar o presente contrato (“Contrato”):

1.

OBJETO

1.1.
O presente Contrato estabelece os termos e as condições gerais para a prestação de
acesso aos serviços oferecidos pela Sooner ao USUÁRIO através do Aplicativo. A utilização
específica relativa a produtos e/ou serviços oferecidos pela Sooner pelo Aplicativo
(“Produto(s)/Serviço(s)”) está sujeita às regras contidas nos respectivos contratos ou
documentos do(s) Produto(s)/Serviço(s) contratado(s) junto à Sooner.
1.1.1. O USUÁRIO, neste ato, desde já concorda e autoriza, de forma irrevogável, irretratável
e incondicional, que a Sooner envie e/ou receba informações do USUÁRIO por meio do
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Aplicativo, bem como que transmita tais informações para quaisquer de seus sócios, diretores,
empregados, consultores, agentes e/ou contratados (“Colaboradores”), que assim se
identifiquem à Sooner, observada a obrigação de confidencialidade prevista no item 7.3. deste
Contrato.

1.2.
A determinação dos meios, transações e perfis de acesso a conta do USUÁRIO junto à
Sooner será efetivada, conforme o caso, por meio de formulário(s) ou termo(s) específico(s)
(“Formulário(s)”). O(s) Formulário(s) será(ão) parte integrante deste Contrato, e constitui(em) a
autorização do USUÁRIO à Sooner em fornecer acesso à(s) pessoa(s) designada(s) e
autorizada(s) pelo USUÁRIO para utilização dos serviços oferecidos através do Aplicativo.

2.

ACESSO AOS SERVIÇOS

2.1.
O USUÁRIO deve prover seu próprio acesso à internet e/ou à telefonia ou contratá-los
de terceiros para a utilização dos serviços disponíveis no Aplicativo, bem como será o único
responsável pela compatibilidade do seu aparelho smartphone ou tablet com a utilização do
aplicativo.

3.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

3.1.
A Sooner não cobrará pela utilização dos serviços e funcionalidades disponibilizados ao
USUÁRIO no Aplicativo. No entanto, a Sooner poderá receber remuneração pela distribuição
e/ou gestão dos fundos de investimento ofertados ao USUÁRIO por meio do Aplicativo, caso o
USUÁRIO decida realizar aplicações. Tal remuneração é paga diretamente pelo fundo de
investimento à Sooner e está contemplada na taxa de administração paga pelo fundo de
investimento aos prestadores de serviço por ela remunerados.

4.

RESPONSABILIDADES

4.1.
O USUÁRIO declara estar ciente dos riscos relativos ao uso dos Produto(s)/Serviço(s),
incluindo, mas não se limitando, a leitura e/ou alteração de dados por terceiros ou uso indevido
dos mesmos, e concorda, sob sua inteira responsabilidade, que a Sooner processe os dados como
recebidos pelo Aplicativo. A Sooner se responsabilizará pelo sigilo dos dados enquanto estes
estiverem nos ambientes de sistema eletrônico da Sooner.
4.1.1. O USUÁRIO declara que está ciente que:
(i) quaisquer projeções, avaliações de conjuntura ou estimativas de mercado indicadas nos
Produto(s)/Serviço(s) são baseadas em certas premissas, refletem as visões da Sooner e não
foram verificadas de forma independente e, portanto, não devem ser interpretadas como um
indicativo dos eventos reais que ocorrerão;
(ii) outros eventos que não foram levados em consideração e/ou que não estão sob o controle da
Sooner podem ocorrer e exercer impacto significativo no desempenho dos investimentos;
(iii) a Sooner usa informações de fontes conhecidas por sua confiabilidade e boa-fé, mas isto
não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de nenhuma dessas informações e a
Sooner não se responsabiliza pelo teor dessas informações;
(iv) não há qualquer garantia quanto à conclusão dos projetos idealizados pelo Cliente, nem ao
valor final de resgate ou à rentabilidade dos fundos de investimento, pois dependem de uma
quantidade significativa de fatores, que incluem, entre outros: resultados operacionais futuros,
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valor de mercado dos ativos financeiros, condições de mercado e setor no momento de eventual
transação, custos de transação e forma de venda, os quais podem ser diferentes das premissas
em que se basearam as decisões de investimento da Sooner;
(v) não se deve assumir que qualquer das posições, transações ou estratégias aqui discutidas
foram ou serão rentáveis. Desempenhos anteriores não são indicativos e não garantem
resultados futuros;
(vi) a atividade de gestão de recursos de terceiros é uma obrigação de meio (e não de resultado),
inexistindo qualquer garantia quanto à conclusão, ao sucesso das operações ou ao atendimento
dos objetivos do USUÁRIO, pois, como descrito acima, depende de uma quantidade
significativa de fatores que podem ser diferentes das premissas em que a Sooner se baseou para
tomar suas decisões de investimento em nome dos fundos; e
(vii) nenhuma informação fornecida pelo Aplicativo deve ser interpretada como consultoria de
valores mobiliários ou aconselhamento legal e/ou fiscal, mas apenas a recomendação de
produtos no âmbito do serviço de distribuição de cotas e fundos de investimento geridos pela
própria Sooner.
4.2.
A Sooner se responsabilizará pelos prejuízos diretamente decorrentes de exclusiva culpa
ou dolo da Sooner em relação aos serviços prestados sob este Contrato conforme determinados
em sentença condenatória transitada em julgado.
4.3.
A Sooner não garante a precisão e a integridade dos dados transmitidos pelo USUÁRIO
ou por terceiros, através do Aplicativo. Na hipótese de qualquer divergência entre os dados
transmitidos pelo USUÁRIO e/ou terceiros e os dados efetivamente recebidos pela Sooner,
prevalecerão os dados recebidos pela Sooner. O mesmo se aplica aos casos em que o USUÁRIO
identifique posteriormente que transmitiu dados incorretos.
4.4.
O USUÁRIO está ciente que qualquer dado ou informação disponibilizada ou
transmitida por meio do Aplicativo, relativamente ao(s) Produto(s)/Serviço(s), constituirá prova
suficiente e conclusiva das transações pretendidas e/ou efetuadas.
4.5.
O USUÁRIO é o responsável pelo preenchimento e/ou fornecimento de todos os dados
necessários ao uso do Site e/ou do Aplicativo, conforme o caso, e posterior atualização do(s)
Formulário(s), assumindo inteira responsabilidade pelos meios, transações e perfis de acesso
indicados.
4.5.1.
Os dados contidos no(s) Formulário(s) serão considerados válidos pela Sooner,
para os fins deste Contrato, por prazo indeterminado ou até que o USUÁRIO atualize o(s)
Formulário(s), salvo no caso de informações cadastrais, as quais devem ser atualizadas em
prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de impedimento para realização de
novos investimentos, assim como de utilização do(s) Produto(s)/Serviço(s), ou a qualquer
momento, caso as informações venham a sofrer alterações.
4.5.2.
Os dados contidos em um novo Formulário ou em um Formulário de
atualização apenas serão considerados válidos após devido processamento interno pela
Sooner.
4.5.3.
O USUÁRIO isenta a Sooner de qualquer responsabilidade decorrente de acesso
ao Aplicativo e aos Produto(s)/Serviço(s) em não conformidade com os dados contidos
no(s) Formulário(s), incluindo, mas não se limitando, ao uso indevido de senhas pelo
USUÁRIO e/ou por terceiros.
4.6.
Compete exclusivamente ao USUÁRIO a responsabilidade pela devida guarda e uso da
senha de acesso ao Aplicativo cadastrada no momento da inscrição Referida senha é única,
pessoal e intransferível, não devendo ser compartilhada com terceiros.
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4.7.
Nos termos do Artigo 10, §2º, da Medida Provisória 2200-2/2001, a senha de acesso ao
Aplicativo é admitida pelas partes como válida para comprovação de autoria e integridade das
informações enviadas e dos documentos firmados e aceitos de forma eletrônica, constituindo,
portanto, a assinatura digital do USUÁRIO, não podendo este se opor ao documento que
assinou digitalmente.

5.

PROPRIEDADE AUTORAL

5.1.
A propriedade intelectual de tudo quanto relacionado ao Aplicativo, a denominação
“Sooner”, a marca visual e qualquer outro nome ou slogan do produto ou serviço exibido no
Aplicativo pertence exclusivamente à Sooner ou a terceiro contratado pela Sooner, por quem a
Sooner é autorizada ou licenciada, sendo, portanto, vedada sua reprodução, cópia ou utilização,
de forma total ou parcial, sem a prévia autorização por escrito da Sooner.
5.2.
O conteúdo transmitido através do Aplicativo, pela conta do USUÁRIO, será de
propriedade do USUÁRIO.

6.

PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO

6.1.
O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá válido por
prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das Partes.

7.

CONFIDENCIALIDADE

7.1
Compromete-se a Sooner a manter e fazer com que seus Colaboradores, envolvidos ou
não com os serviços presentes neste Contrato, mantenham, no mais absoluto sigilo e segurança,
todos e quaisquer dados, informações e banco de dados, presentes, futuros ou passados, de
qualquer natureza, sejam do USUÁRIO, seus representantes, seus funcionários ou empresas
coligadas.
7.2
O sigilo a que se refere a Cláusula 7.1 deverá ser mantido em relação às informações ou
dados, incluindo mas não se limitando àqueles que não sejam de domínio público, referentes aos
negócios e práticas comerciais, aos métodos e técnicas de operação bem como qualquer
informação ou dado que as Partes venham a ter acesso direta ou indiretamente, obrigando-se
ainda, as Partes, a não divulgar a terceiros os referidos dados e informações, mesmo após o
término ou rescisão do Contrato, respondendo civil e criminalmente pelo descumprimento do
aqui estipulado.
7.3
A Sooner e seus Colaboradores se comprometem ainda a não comunicar, revelar, copiar
ou utilizar as informações e documentos a que tiverem acesso direto ou indireto, com exceção
àqueles que se fizerem necessários ao desenvolvimento dos serviços prestados, incluindo a
solicitação por parte de órgãos reguladores ou de entidades da autorregulação do mercado de
capitais às quais a Sooner seja associada a Sooner.
7.4
Apesar das cautelas tomadas relacionadas à segurança da informação, a Sooner não se
responsabilizará pelo furto ou acesso às informações do USUÁRIO, bem como ao envio de
ordens de aplicações ou resgates, decorrentes de atos de terceiros, como, por exemplo, a
violação do esquema de segurança por hackers.

8. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO
8.1.
O USUÁRIO declara que os dados indicados no(s) Formulário(s) e em sua conta de
usuário são verdadeiros, obrigando-se a atender à solicitação da Sooner para atualização dos
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dados cadastrais e, independentemente de solicitação, comunicar à Sooner qualquer alteração
das informações apresentadas no prazo máximo de 10 (dez) dias. Cabe ao USUÁRIO o ônus de
eventuais despesas que possam ser imputadas à Sooner em decorrência de alterações cadastrais
não informadas.
8.2.
O USUÁRIO autoriza a Sooner e seus Funcionários a verificarem informações a seu
respeito que possam afetar a relação de confiança necessária à abertura e/ou manutenção do
cadastro do USUÁRIO, sendo possíveis fontes de referência consultadas pela Sooner, o site da
Comissão de Valores Mobiliários, site da Receita Federal do Brasil, bases de dados públicas e
privadas (tais como Serasa Experian, SPC, entre outros), websites e sistemas de busca da
internet, pesquisas de pessoas politicamente expostas, sistemas proprietários e fontes de dados
disponíveis à Sooner no momento da consulta.
8.3.
A Sooner ficará responsável por guardar as informações e os documentos do USUÁRIO
exigidos pela regulamentação aplicável.
8.3.1. A Sooner se utilizará de seus melhores esforços para a guarda das informações e
documentos prestados pelo USUÁRIO, não se responsabilizando, no entanto, pelo vazamento
de dados devido a eventuais falhas no sistema.
8.4.
O USUÁRIO autoriza que a Sooner tenha acesso às informações financeiras relativas
aos investimentos que o USUÁRIO realize através do(s) Produto(s)/Serviço(s) oferecidos por
meio do Aplicativo.
8.5.
O USUÁRIO autoriza a Sooner a fornecer seus dados cadastrais, saldos e
movimentações financeiras ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e à
Receita Federal do Brasil.
8.6.
O USUÁRIO autoriza ainda a Sooner, a qualquer tempo, a fornecer quaisquer
informações a que tenha acesso em decorrência de qualquer relacionamento bancário, creditício
ou de investimento, para as autoridades nacionais ou estrangeiras conforme exigido nos termos
da legislação nacional, estrangeira ou internacional aplicável ao USUÁRIO.
8.7.
O USUÁRIO está ciente que a Sooner e seus Colaboradores poderão manter registro
das atividades realizadas pelo USUÁRIO no ambiente do Aplicativo, inclusive quando da
transmissão de ordens sobre o(s) Produto(s)/Serviço(s) oferecidos por meio do Aplicativo.
8.8.
O USUÁRIO declara que são válidas suas ordens transmitidas à Sooner por meio do
Aplicativo.
8.9.
O USUÁRIO está ciente de que não é autorizado o envio ou o recebimento de recursos
oriundos de seus investimentos para contas de terceiros, salvo em situações específicas, tais
como decisão judicial ou execução de garantias.
8.10. O USUÁRIO tem ciência de que não há garantia de rentabilidade nos investimentos que
vier a realizar, oferecidos pela Sooner, através do Aplicativo.
8.11. O USUÁRIO não poderá modificar o software de qualquer maneira ou se utilizar de
versões não autorizada pela Sooner, sem limitação, com a finalidade de obter acesso não
autorizado ao(s) Produto(s)/Serviço(s).
8.12. O USUÁRIO tem ciência de que a Sooner poderá realizar atualizações (incluir, excluir,
modificar) o(s) Produto(s)/Serviço(s) no todo ou em parte independentemente de qualquer
notificação prévia ou formalidade.
8.13. O USUÁRIO deverá, a todo tempo, tomar as providências necessárias visando atender ao
disposto na Lei 9.613/98 e suas alterações, Circular 3.461/09 do Banco Central do Brasil,
Instrução CVM nº 301/99 e demais normativos editados ou que venham a ser editados com
relação à prevenção aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
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8.14. A Sooner possui poderes para suspender ou cancelar quaisquer contas que contrariem o
disposto no item 8.13. acima, assim como contas que possuam indícios de informações falsas,
incompletas e/ou inconsistentes.
9.

DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1.
A Sooner poderá alterar este Contrato a seu exclusivo critério e sem aviso prévio,
incluindo novas condições e/ou restrições as quais julgar serem necessárias, enviando a
correspondente comunicação aos USUÁRIOS, por meio do Aplicativo ou e-mail cadastrado na
conta do USUÁRIO, acerca das alterações efetuadas.
9.1.1.
O uso contínuo, pelo USUÁRIO, após a atualização deste Contrato pela Sooner,
significará o aceite dos termos modificados.
9.2.
O USUÁRIO não poderá ceder ou transferir seu perfil cadastrado para qualquer outra
pessoa ou entidade.
9.3.
A Sooner poderá encerrar o acesso do USUÁRIO ao(s) Produto(s)/Serviço(s) se houver
motivos razoáveis para acreditar que foram utilizados para qualquer atividade ilegal, não
autorizada ou contrária ao disposto neste Contrato ou na legislação em vigor.
9.4.
A Sooner não pode garantir que os Produto(s)/Serviço(s) funcionem sempre sem
interrupções, atrasos ou outras imperfeições.
9.5.
O USUÁRIO tem ciência de que certas transações relacionadas ao(s)
Produto(s)/Serviço(s) têm horário limite para efetivação, dependendo das características
relacionadas a determinado(s) Produto(s)/Serviço(s).
9.6.
O USUÁRIO tem ciência e declara concordar que certas informações ou dados
transmitidos por meio do Aplicativo podem ser arquivados em servidores localizados fora do
território brasileiro e, portanto, estarem sujeitos à fiscalização de autoridades estrangeiras.
9.7.
Não constituem causa de inadimplemento das obrigações assumidas com base neste
Contrato fatos que independam da vontade das Partes, tais como os que configuram o caso de
força maior ou caso fortuito.

10.

DA JURISDIÇÃO E DO FORO

10.1. O USUÁRIO reconhece e concorda, em caráter irrevogável e irretratável, que as
obrigações assumidas no presente Contrato e em todos os outros contratos por ele firmados, a
qualquer tempo, com a Sooner, serão cumpridas, de forma não solidária e exclusivamente pela
empresa específica que a elas se obrigou, em moeda corrente do país, sujeitando-se às normas
legais e regulamentares vigentes no Brasil, observando-se, no presente Contrato, o foro da
Capital de São Paulo, e nos demais o foro previsto no respectivo contrato, para dirimir as
questões dele(s) decorrentes, com renúncia expressa a qualquer outro foro por mais privilegiado
que seja.
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