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RESUMO DO CONTRATO DA CONTA DE PAGAMENTO PEAK 

Esse é o contrato (o “Contrato”) da sua conta de 

pagamento pré-paga na Peak Invest (a “Conta”). 

Aqui você terá um resumo dos principais pontos do 

nosso Contrato e sobre a sua Conta. Lembrando que 

isso é apenas um resumo para facilitar a sua leitura 

do Contrato inteiro, vale a pena conferir a redação 

completa de qualquer ponto que lhe chamar à 

atenção. 

Primeiramente, é importante você ter uma ideia de 

seus principais direitos e também de suas principais 

obrigações.  

SEUS PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

(a) Realizar a retirada dos recursos depositados na 

sua Conta; 

(b) Ter acesso a todas as movimentações de entrada 

e saída de recursos ocorridas em sua Conta, bem 

como movimentar valores depositados na Conta nos 

termos deste Contrato; 

(c) Realizar transferências e pagamentos nos termos 

deste Contrato; 

(d) Ser atendido e/ou encerrar a sua Conta a 

qualquer momento, de maneira fácil e rápida; 

(e) Você deverá utilizar sua Conta nos termos deste 

Contrato, bem como pagar todos os 

impostos/tributos oriundos da prestação desse 

serviço (você sempre será informado sobre encargos 

ou tributos incidentes em seu saldo); e 

(f) Para a sua proteção, você aqui se compromete a 

sempre manter seus dados cadastrais atualizados 

junto à Peak. 

Agora vamos listar, de forma resumida, o assunto de 

cada cláusula do Contrato. É bem resumido mesmo, 

com a intenção de dar a você uma visão geral do 

contrato, e sugerimos que você leia o texto inteiro 

caso algum ponto chame à sua atenção.  

Cláusula 1: traz a definição de alguns termos que são 

usados frequentemente no Contrato; 

Cláusula 2: fala das possíveis tarifas aplicáveis ao uso 

da sua Conta; 

Cláusula 3: traz as características básicas da sua 

Conta; 

Cláusula 4: descreve as funcionalidades da sua 

Conta; 

Cláusula 5: relata os procedimentos de segurança 

aplicáveis à sua Conta; 

Cláusula 6: traz detalhes de como são feitas e 

comunicadas a você quaisquer alterações a este 

Contrato; 

Cláusula 7: traz informações sobre o prazo do 

Contrato e também sobre as diferentes situações em 

que o Contrato poderá ser terminado; 

Cláusula 8: traz detalhes sobre a marca e Plataforma 

da Peak, que resume as obrigações a serem 

observadas por você; 

Cláusula 9: trata de disposições gerais do Contrato, 

incluindo acesso, uso e envio de informações, dados 

cadastrais e atualizações necessárias. 

 CONTRATO DA CONTA DE PAGAMENTO PEAK 

Este Contrato define as condições gerais aplicáveis à 

sua Conta. Por favor, leia-o atentamente antes de 

ativar e usar a sua Conta. 

LEMBRE-SE: ao aderir a esse Contrato você estará 

concordando com todas as regras aqui estabelecidas. 

Em caso de dúvidas, contate a Peak por meio dos 

Canais de Relacionamento.   

1. DEFINIÇÕES 

(a) Contrato – é o presente Contrato, ao qual você 

irá aderir após a análise e a aprovação das 

informações encaminhadas no momento do cadastro. 

(b) Peak – é a Peak Invest, a Peak SEP e quaisquer 

outras empresas integrantes do Grupo Peak; 

(c) Peal Invest – é a empresa que administra sua 

Conta: Peak Invest Serviços Financeiros e de 

Tecnologia S.A., CNPJ/MF: 29.796.080/0001-15. A 

Peak não é uma instituição financeira. 

(d) Peal SEP – é a instituição financeira que realiza 

operações de empréstimo e de financiamento entre 

pessoas na Plataforma Peak: Peak Sociedade de 

Empréstimo Entre Pessoas S.A., CNPJ/MF: 

44.019.481/0001-52. 

(e) Conta – é a sua conta de pagamento pré-paga 

gerenciada pela Peak Invest, por meio da qual você 

terá acesso às funcionalidades previstas neste 

Contrato. 

(f) Canais de Relacionamento – É o website da Peak 

(www.peakinvest.com.br), o telefone (11) 3031-

3123, o e-mail contato@peakinvest.com.br e todos 

os outros meios de contato disponibilizados a você 

pela Peak em relação a este Contrato. 

(g) Plataforma Peak - plataforma online da Peak que 

permite que pessoas em busca de empréstimos 

entrem em contato com investidores, de modo que 

estes últimos possam atender a demanda de crédito 

dos primeiros. 

2. TARIFAS 

2.1. A Peak Invest não cobrará qualquer valor a título 

de tarifa de manutenção da Conta.  

2.2. Tarifas eventualmente aplicáveis às 

funcionalidades da sua Conta serão previamente 

informadas e poderão ser encontradas em um dos 

Canais de Relacionamento.  

 

3. A SUA CONTA 

3.1. A Conta é de sua titularidade exclusiva, podendo 

ser movimentada a qualquer momento, 

http://www.peakinvest.com.br/
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exclusivamente nos termos deste Contrato. A sua 

Conta terá um número de identificação que será 

informado a você no momento da abertura, bem 

como uma senha de acesso, que não pode ser 

compartilhada com terceiros. 

3.2. Você poderá consultar todas as movimentações 

de entrada e saída de recursos ocorridas em sua 

Conta por meio dos canais eletrônicos 

disponibilizados pela Peak. 

3.3. Você poderá depositar recursos na sua Conta 

apenas por meio de transferências de contas 

bancárias ou de pagamento de sua titularidade. Não 

será possível realizar depósitos a partir de dinheiro 

em espécie, boleto ou cheque, nem mesmo através 

de transferências eletrônicas recebidas de terceiros. 

3.4. Você poderá retirar a qualquer momento todos 

os recursos depositados na sua Conta, mas apenas 

por canais eletrônicos e para contas correntes ou de 

pagamento de sua titularidade, ou para acessar os 

serviços da Plataforma Peak, observados os prazos 

para disponibilização desses recursos.   

3.5. Os valores depositados na sua Conta poderão 

ser remunerados, a critério da Peak. Essa 

remuneração, quando existente, estará sujeita a 

impostos e será comunicada a Você por meio dos 

canais eletrônicos da Peak, podendo inclusive ser 

ajustada dinamicamente. Atenção: nunca haverá 

remuneração nos casos de bloqueios da Conta 

previstos neste Contrato. 

3.6. Sua Conta poderá ser bloqueada a qualquer 

momento caso haja qualquer suspeita de fraude ou 

utilização indevida, ou seja, que desrespeite qualquer 

condição presente neste Contrato ou na legislação 

vigente. Nesses casos, a sua Conta somente será 

liberada após o esclarecimento e regularização da 

situação que motivou o bloqueio. 

4. FUNCIONALIDADES DA CONTA 

4.1. Uma vez que os recursos estejam depositados 

na sua Conta, você poderá utilizá-los para acessar os 

serviços da Plataforma Peak, em especial realizar 

operações de empréstimo e de financiamento entre 

pessoas por meio da Peak SEP. A movimentação dos 

recursos da Conta depende da existência de recursos 

disponíveis. 

4.2. A Peak não terá qualquer responsabilidade caso 

não seja possível realizar uma transferência em 

virtude da falta de recursos disponíveis na sua Conta 

para realizar a transação solicitada.  

5. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

5.1. Você deve sempre proteger a sua senha de 

acesso à Conta e aos Canais de Relacionamento, 

nunca divulgando e  nem permitindo o seu uso por 

terceiros.  

5.2. As transações realizadas estão sujeitas à análise 

anti-fraude. Nesse sentido, a Peak Invest poderá 

bloquear a sua Conta preventivamente caso verifique 

operações fora do seu padrão de uso, ou poderá 

solicitar o envio de novos documentos ou fotos para 

comprovação da sua identidade e renda e a 

adequação econômico-financeira da transação. 

5.3. As transações com sua Conta estão sujeitas a 

mecanismos de autenticação. Esse mecanismo de 

proteção para a realização de transações poderá 

eventualmente ser flexibilizado por você, a seu 

critério, dentro dos parâmetros mínimos exigidos 

para transacionar na plataforma. 

5.4. Você isenta a Peak de qualquer responsabilidade 

decorrente de (i) transações não realizadas em 

virtude de suspeita de fraude; (ii) transações 

realizadas por terceiros com o uso da sua senha ou 

outro método de autenticação pessoal disponível. 

6. ALTERAÇÕES DE CONTRATO 

6.1. A proposta de adesão e as comunicações 

enviadas a você pela Peak Invest integram e 

integrarão este Contrato. Os regulamentos relativos 

a eventuais campanhas promocionais e programas 

que propiciem benefícios adicionais à sua Conta 

serão divulgados separadamente. 

6.2. A Peak Invest poderá alterar quaisquer 

condições deste Contrato, mediante prévia 

notificação, por escrito, com, no mínimo, 15 dias de 

antecedência, para adaptar o Contrato às alterações 

legislativas ou econômicas relevantes. Caso você não 

concorde com as alterações realizadas pela Peak 

Invest poderá imediatamente solicitar o 

cancelamento da sua Conta, rescindindo este 

Contrato e demais termos aplicáveis. 

6.3. A Peak Invest pode ainda ampliar a utilização da 

Conta, agregando novos serviços e produtos, ou 

interromper o fornecimento de determinado produto 

ou serviço. 

6.4. O não cancelamento ou o uso da Conta após 

comunicação da alteração implica seu aceite das 

novas condições do Contrato. 

7. PRAZO E TÉRMINO DE CONTRATO 

7.1. Este Contrato terá início na data da sua adesão, 

vigerá por prazo indeterminado e obriga as partes, 

seus herdeiros e sucessores. 

7.2. Este Contrato poderá ser rescindido, e a sua 

Conta encerrada, nas seguintes hipóteses: 

(a) Por você, mediante comunicação a Peak invest, o 

que poderá ser feito a qualquer momento e sem a 

necessidade de especificar o motivo; 

(b) Pela Peak Invest, mediante comunicação a você, 

por escrito, com 15 dias de antecedência, o que 

poderá ser feito a qualquer momento e sem a 

necessidade de especificar o motivo, desde que 

observado o prévio aviso; 

(c) Pela Peak Invest, a seu critério, com efeitos 

imediatos, caso:  

 (i) sua Conta seja utilizada em 

desconformidade com as disposições dos 

instrumentos que você tem firmado com a Peak;  

 (ii) não haja movimentação na sua Conta no 

prazo de 12 meses consecutivos;  

 (iii) existam restrições cadastrais em nome do 

titular da Conta;  

 (iv) sejam verificadas operações fora do seu 

padrão de uso, e/ou você deixe de atender pedido de 
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envio de novos documentos para a comprovação da 

sua identidade e renda; 

 (v) ocorra uso não autorizado de propriedade 

intelectual da Peak Invest;  

 (vi) você utilize palavras ou materiais 

ofensivos no relacionamento com a Peak ou seus 

representantes Invest;  

 (vii) caso seja cancelado os eu cadastro na 

Plataforma Peak, por qualquer motivo; ou 

 (viii) ocorra o falecimento, interdição judicial 

ou insolvência do titular da Conta. 

7.3. Caso ocorra o encerramento imediato da sua 

Conta, você deverá enviar seus dados bancários em 

até 2 (dois) dias para a devolução dos recursos 

depositados, deduzidos eventuais valores devidos 

por você para a Peak.  

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

8.1. Você reconhece que é de titularidade da Peak 

toda a propriedade intelectual empregada na página 

http://www.peakinvest.com.br/, na Plataforma Peak 

e em qualquer material criado ou disponibilizado pela 

Peak e na sua Conta. Tal propriedade intelectual 

engloba: (a) marcas, denominações sociais, nomes 

de serviços, slogans, trade dress, logotipos, nome de 

domínio da internet e outros sinais distintivos, assim 

como todos os pedidos, registros, extensões e 

renovações relacionadas; (b) patentes, pedidos de 

patente e todas as renovações relacionadas, modelos 

de utilidade, pedidos de modelos de utilidade, 

certificados de adição, pedidos de certificados de 

adição, extensões e renovações relacionadas e 

registros de invenções; (c) registros de desenhos 

industriais e pedidos de registros de desenho 

industrial, extensões e renovações relacionadas; (d) 

direitos autorais, programas de computador, layouts, 

formas de apresentação, combinações de cores, 

códigos fonte e registros e pedidos de registro 

relacionados; e (e) segredos industriais e know-how. 

8.2. Você se compromete a não violar, reproduzir, 

imitar, total ou parcialmente, qualquer propriedade 

intelectual da Peak, bem como a não utilizar qualquer 

propriedade intelectual da Peak para quaisquer 

finalidades além das previstas neste Contrato e 

permitidas por lei. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Você declara que todas as informações 

fornecidas no momento da abertura da Conta e de 

sua ativação são verídicas. Você deverá informar a 

Peak a respeito de eventuais alterações nos dados 

cadastrais, sendo de sua inteira responsabilidade 

todas as consequências decorrentes do 

descumprimento dessa obrigação. Além disso, a Peak 

discricionariamente poderá solicitar a atualização de 

seus dados sempre que entender necessário. 

9.2. Baseado na avaliação periódica do seu cadastro, 

que levará em conta restrições, tais como protestos 

e registros nos serviços de proteção ao crédito, 

alteração nas informações cadastrais e de crédito, a 

Peak poderá negar autorização para qualquer 

operação, ou ainda bloquear a sua Conta, até o 

momento em que sua situação de crédito se 

enquadre novamente nas políticas da Peak.  

9.3. Você autoriza a Peak a contatá-lo por qualquer 

meio, inclusive telefônico, e-mail, SMS e 

correspondência, para enviar comunicações de seu 

interesse a respeito da Conta, em especial para 

prevenção de fraudes. Você autoriza, ainda, o envio 

de mensagens via SMS, malas diretas, e-mails e 

propostas referentes a oferta de produtos ou serviços 

da Peak, autorização a qual você poderá cancelar a 

qualquer momento. 

9.4. A Peak, a seu exclusivo critério, comunicará ao 

Banco Central do Brasil, ao Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras ou outros órgãos que a 

legislação previr, as operações que possam estar 

configuradas na Lei 9.613/98 (que dispõe sobre os 

crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores) e demais disposições legais pertinentes à 

matéria. 

9.5. Você autoriza a Peak, a qualquer tempo, mesmo 

após o encerramento da sua Conta, para fins da Lei 

Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, 

compartilhar informações cadastrais, bem como 

informações relativas às suas operações e serviços 

contratados, com outras empresas do grupo, suas 

prestadoras de serviço e com outras instituições que 

contribuem para o processamento das operações 

realizadas a partir da Conta. 

9.6. Você declara reconhecer que a utilização de 

determinadas funcionalidades da sua Conta, em 

como a existência de uma remuneração sobre os 

saldos, implica o pagamento de impostos, que serão 

pagos por você ou retidos antes da disponibilização 

dos recursos. 

9.7. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital 

do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer 

questões relativas ao presente Contrato, sem 

prejuízo de o titular da Conta optar pelo foro de seu 

domicílio. 

9.8. Para solução de eventuais conflitos relacionados 

a este Contrato, para pedidos de cancelamento, 

reclamações e sugestões, você poderá entrar em 

contato com a Peak através de qualquer um dos 

Canais de Relacionamento.  

10.9. O presente Contrato está integralmente 

disponível para consulta no site da Peak no endereço 

eletrônico http://www.peakinvest.com.br/. 

http://www.peakinvest.com.br/

