
Termos e Condições

"Referências por Clientes"

Estes Termos e Condições regulam o benefício que a Clara Instituição de Pagamento LTDA

(Clara) concederá aos Consumidores que indicarem novos clientes através de URL

personalizada ao qual cada Consumidor poderá ter acesso dentro da Plataforma Clara.

1. Benefícios

A Clara concederá um benefício que consiste em um bônus na fatura no mês seguinte à

indicação. O bônus é devido tanto ao Consumidor que indicar um novo cliente através da URL

indicada no cabeçalho, quanto ao novo cliente referido nos termos mencionados, uma vez que o

referido novo cliente contratou serviços de cartão de crédito pós pago com a Clara e fez sua

primeira transação.

O valor e/ou quantificação do benefício será indicado na seção de referência da Plataforma

Clara, à qual cada um dos consumidores têm acesso com a sua conta pessoal Clara e a empresa

indicada recebe um bônus de R$ 2.500 como desconto em fatura e até 5% (cinco por cento) de

cashback, que consiste em desconto em fatura de acordo com os Termos e Condições. Os

referidos valores e/ou quantificações podem sofrer variações a critério da Clara, sem

necessidade de comunicação ao Consumidor, indicando apenas a data em que a variação foi

sofrida e os referidos valores sendo aplicáveis   a partir desse momento.

2. Restrições

● Tanto o Consumidor quanto o referido cliente só poderão usufruir do benefício acima se

tiverem firmado contrato de emissão de cartão de crédito pós pago com a Clara e o

referido cliente tiver realizado sua primeira transação com algum dos cartões físicos ou

virtuais que lhe forem concedidos.

● Caso o referido cliente tenha iniciado o seu processo de registro na plataforma Clara

antes da entrada em vigor destes termos e condições ou antes da sua referência através

do URL indicado no cabeçalho, nem o consumidor nem o referido cliente poderão

usufruir dos benefícios referidos na Cláusula Primeira destes Termos e Condições.

● A Clara reserva-se o direito de autorizar a contratação do cliente indicado e de lhe

oferecer produtos de acordo com os seus critérios próprios de análise de risco. Caso o

cliente indicado não preencha os critérios para ser um Consumidor, a critério da Clara, o

Consumidor que o indicou não poderá usufruir do benefício referido na Cláusula Um

destes Termos e Condições.

3. Validade

Os benefícios oferecidos pela Clara terão validade a partir de 15 de dezembro de 2021 às

00:01:00 horas e por tempo indeterminado, podendo a Clara retirar o benefício referido nestes

Termos e Condições com a retirada dos Termos e Condições da Plataforma Clara ou da URL

para referência de novos clientes.

4. Modificações



A Clara pode modificar estes Termos e Condições durante a sua validade, mediante notificação

dos Clientes sobre essas alterações por e-mail ou postando no site https://www.clara.cc/

5. Legislação aplicável

Estes Termos e Condições serão regidos e interpretados, em assuntos não previstos por ele, de

acordo com as leis aplicáveis   em vigor na República Federativa do Brasil.

6. Jurisdição e Competência

A Clara e o Cliente se submetem expressamente à jurisdição e competência dos tribunais da

jurisdição comum da Cidade de São Paulo para resolver qualquer controvérsia decorrente da

aplicação ou interpretação deste documento, ambos renunciando a qualquer outra jurisdição

que, devido à sua presente ou futura endereços ou por qualquer outro motivo, podem

corresponder a eles.

https://www.clara.cc/

