Aditivo ao Termos e Condições de Uso Peak Invest para a Modalidade de
Endosso de CCBs do Investidor
Em vigor desde 11 de junho de 2021
1.

INTRODUÇÃO

Bem-vindo novamente!
1.1.
Se você está aqui é porque você já é um investidor na Plataforma Peak e já
aderiu aos Termos e Condições de Uso do Investidor da Plataforma Peak (“Termos e
Condições da Plataforma Peak”). Os Termos e Condições da Plataforma Peak, em
conjunto com a Política de Privacidade da Peak, servem de base para a sua relação
com a Peak e a eles você continua vinculado.
1.2.
Caso você decida aderir à nova modalidade de operações de empréstimo peerto-peer da Plataforma Peak, realizadas mediante a emissão de Cédulas de Crédito
Bancárias (“CCBs”) posteriormente endossadas ao investidor (“modalidade de
endosso de CCBs”), então será necessário observar também o cumprimento destes
Termos e Condições de Uso para a Modalidade de Endosso de CCB do Investidor
("Termos e Condições para a Modalidade de Endosso de CCBs" ou apenas “Termos e
Condições”).
1.3.
Por favor, leia estes Termos e Condições cuidadosamente e com atenção.
Sugerimos também imprimir uma cópia para referência futura. Adicionalmente, os
Termos e Condições, Termos e Condições da Plataforma Peak e Política de Privacidade
da Peak vigentes estarão sempre publicamente disponíveis na Plataforma Peak.
1.4.
Ao investir, pela Plataforma Peak, na modalidade de endosso de CCBs, você
confirma que leu, entendeu e concordou com estes Termos e Condições, bem como
com os Termos e Condições da Plataforma Peak e com a Política de Privacidade da
Peak.
1.5.
A Peak poderá atualizar estes Termos e Condições a qualquer tempo, sempre
que entender necessário, sendo responsável por avisar você acerca das eventuais
modificações, conforme procedimento detalhado ao final deste Termos e Condições.
1.6.
As referências nestes termos e condições para "Peak", "nós" e "nosso"
significam uma referência à Peak Invest Serviços Financeiros e de Tecnologia Ltda. As
referências a "sistemas", "Plataforma Peak", ou “site” significam uma referência a um
serviço prestado por nossos sistemas ou quaisquer outros serviços online prestados
por nós e todos os dados gerenciados, exibidos ou transmitidos a partir de tais
serviços. As referências a "você" e "seu" significa uma referência a um usuário
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investidor da Plataforma Peak, seja como indivíduo ou como representante legal de
uma entidade.
1.7.

Os Termos e Condições a seguir explicam:
(i)
como funciona a nova modalidade de operação de empréstimo peer-topeer por meio de endosso de CCBs;
(ii)
como se tornar um usuário investidor na modalidade de endosso de
CCBs da Plataforma Peak; e
(iii)
como investir na modalidade de endosso de CCBs pela Plataforma Peak.

2.

COMO FUNCIONA A NOVA MODALIDADE DE ENDOSSO DE CCBS

2.1.

Além da modalidade tradicional de empréstimos peer-to-peer por meio da

vinculação do empréstimo contraído pelo tomador a depósitos bancários
representativos dos recursos disponibilizados pelo investidor, por meio de uma
instituição financeira parceira através de operações ativas vinculadas (“OAV”)
(“modalidade de OAV”), a Peak passou a adotar também a modalidade de endosso de
CCBs.
2.2.
Na modalidade de endosso de CCBs, cada operação de empréstimo realizada
pelo tomador é formalizada mediante emissão por ele de CCBs em favor da(s)
instituição(ões) financeira(s) parceira(s). Cada CCB é um acordo separado, regido por
termos e condições próprios, sempre tendo como base a legislação aplicável. Se
houver um conflito entre estes termos e condições e as disposições da CCB, as
disposições da CCB deverão prevalecer.
2.3.

As CCBs serão emitidas de forma que a(s) insituição(ões) financeira(s)

parceira(s) possua(m) o direito de, a qualquer tempo, endossar as CCBs a qualquer
órgão, pessoa, instituição financeira ou fundo de investimento, praticando todos os
atos inerentes a este fim. Tão logo elas sejam emitidas, as CCBs serão endossadas,
eletronicamente, mediante endosso em preto, aos investidores que, por sua vez,
passarão a deter os direitos creditórios futuros relacionados a estas CCBs.
2.4.
Vale mencionar que a Peak não realiza as operações de empréstimo e/ou
investimento diretamente, atuando apenas como correspondente bancário, ou seja,
como representante da(s) instituição(ões) financeira(s) parceira(s), na prestação dos
seguintes serviços: (i) oferta de empréstimos aos tomadores, (ii) disponibilização de
depósitos bancários (tais como CDB (CDBV)s) aos investidores; e (iii) como agente de
cobrança, judicial ou

extrajudicial, relativo ao crédito de

titularidade da(s)

instituição(ões) financeira(s) parceira(s) e/ou dos investidores, conforme o caso.
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2.5.
Ademais, a Peak não dá conselhos ou recomendações e nenhuma informação
disponibilizada na sua plataforma deve ser interpretado como aconselhamento ou
recomendação.
3.

COMO SE TORNAR UM INVESTIDOR NA MODALIDADE DE ENDOSSO DE

CCBS
3.1.

Para investir na modalidade de endosso de CCBs o investidor já deve ter

passado pelo processo de se tornar um investidor da Peak descrito nos Termos e
Condições da Plataforma Peak, e, portanto, todos os critérios lá estabelecidos terão
sido cumpridos pelo investidor. O investidor também já possuirá cadastro na
Plataforma Peak e Conta de Pagamento Peak.
3.2.

Para investir na modalidade de endosso de CCBs, basta que o investidor da

Peak escolha investir em empréstimos expressamente relacionados como
oportunidades de investimento na modalidade de endosso de CCBs, oportunidade em
que lhe será solicitado o aceite a estes Termos e Condições. Uma vez aceitos os
Termos e Condições, o investidor tornar-se-á, a partir de então, elegível para
investimento na modalidade de endosso de CCBs.
3.3.
Caso seja necessário, podemos requisitar o envio de documentação adicional
investimento na modalidade de endosso de CCBs.
4.

COMO REALIZAR UM INVESTIMENTO PELA PLATAFORMA PEAK

4.1.
Para realizar um investimento na modalidade de endosso de CCBs, você deverá
seguir as etapas abaixo:
(i)
você precisa confirmar que leu e concorda com este Aditivo ao Termos
e Condições para a Modalidade de Endosso de CCBs;
(ii)

você poderá, então, participar enquanto investidor em um empréstimo

na modalidade de endosso de CCBs;
(iii)
a partir de então, o processo de investimento é o mesmo que o descrito
nos Termos e Condições da Plataforma Peak, com a diferença de que, após
emitidas as CCBs, estas serão prontamente endossadas aos investidores, de
modo que os direitos creditórios sejam a eles transferidos;
(iv)

por conta do endosso das CCBs ao investidor, a transferência de

recursos pelo investidor à(s) intituição(ões) financeira(s) parceira(s) não será
formalizada por depósitos bancários (CDB (CDBV)s) vinculados aos
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empréstimos formalizados em CCBs. Será feito, ao invés disso, simples
transferência do montante que do investimento da Conta de Pagamento Peak
do investidor para a(s) instituição(ões) financeira(s) parceira(s) e,
subsequentemente, transferência desses recursos para o tomador.
4.2.
As demais condições estabelecidas nos Termos e Condições da Plataforma Peak
relacionadas ao pagamento do empréstimo e a atrasos e inadimplementos se aplicam
integralmente ao empréstimo contratado na modalidade de endosso de CCBs.
5.

RETORNO DO INVESTIMENTO, RECEBIMENTO E OUTROS

5.1.

Os pagamentos devidos a você nos termos e condições das CCBs podem ser

visualizados no seu perfil de investidor na própria Plataforma Peak, devidamente
descontados dos tributos e encargos operacionais aplicáveis, os quais serão debitados
do valor total da transferência.
5.2.

Assim como nas OAVs, o retorno dos investimentos nas CCBs realizados por

meio da Plataforma Peak está condicionado aos pagamentos devidos pelos respectivos
tomadores nos empréstimos, já que, nesse modelo, o investidor, após o endosso das
CCBs, torna-se credor direito do tomador, sendo o pagamento meramente
intermediado pela Peak.
5.2.

Após a originação das CCBs e dos respectivos endossos ao Investidor, a Peak

prestará ao Investidor serviços de acompanhamento e cobrança dos créditos, pelos
quais será cobrada uma “Taxa de Performance” nos valores estabelecidos na
Plataforma Peak, acessáveis a qualquer momento pelo Investidor. Para todo
pagamento feito pelos Tomadores (juros e principal), será retida pela Peak antes do
repasse a Taxa de Performance, de modo que o valor transferido ao Investidor
corresponderá sempre ao valor líquido após descontada a Taxa de Performance.
5.3.

As demais condições e termos de retorno do investimento e recebimento, de

inadimplemento dos tomadores, de medidas de cobrança, de risco e de remuneração
da Peak previstas nos Termos e Condições da Plataforma Peak se aplicam
integralmente aos investimentos feitos na modalidade de endosso de CCBs.
5.4.

Todas as disposições dos Termos e Condições da Plataforma Peak que fazem

menção à resgate antecipado dos CDB (CDBV)s não se aplicam ao investimento
realizado na modalidade de endosso de CCBs, já que o endosso é realizado
imediatamente após a emissão das CCBs e, a partir de então, o investidor torna-se
credor direto do tomador.
6.

CLÁUSULA MANDATO
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6.1.
VOCÊ, DESDE JÁ, NOMEIA A PEAK COMO SUA BASTANTE PROCURADORA COM
PODERES ESPECIAIS PARA, EM SEU NOME E POR SUA CONTA, REQUERER, SOLICITAR
E IMPLEMENTAR TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR O(S)
INVESTIMENTO(S) NA MODALIDADE DE ENDOSSO DE CCBS POR MEIO DA
PLATAFORMA PEAK E SEGUIR OS DEMAIS PROCEDIMENTOS AQUI MENCIONADOS,
OUTORGANDO-LHE PODERES ESPECIAIS PARA ASSINAR TODOS OS DOCUMENTOS
CORRELATOS, CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITO (INCLUSIVE POR MEIO DE
ENDOSSOS), RELACIONADOS OU NÃO A EMPRÉSTIMOS EM ATRASO, ACERTAR
PRAZOS, JUROS E ÔNUS DA DÍVIDA, EMITIR NOTIFICAÇÕES, CONTRATAR
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE COBRANÇA E ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA,
OUTORGANDO, PARA TANTO, REPRESENTAÇÃO AD JUDICIA PARA COBRANÇA DOS
CRÉDITOS INADIMPLIDOS, TRANSACIONAR E NEGOCIAR COM OS TOMADORES, OU
AINDA, REPRESENTAR VOCÊ PERANTE QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARCEIRA, SUBSTABELECER EM TODO OU EM PARTE O MANDATO OUTORGADO.
7.
7.1.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A nulidade ou invalidade de qualquer das disposições destes Termos e

Condições não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas ou do
empréstimo.
7.2.

Podemos, no todo ou em parte, transigir, renunciar ou adiar, na nossa absoluta

discrição, qualquer responsabilidade devido a nós ou direito concedido a nós nestes
Termos e Condições, sem de modo algum prejudicar ou afetar os nossos direitos em
respeito desses Termos e Condições.
7.3.

As partes reconhecem que: (i) o não exercício, por qualquer delas, ou o atraso

no exercício de qualquer direito que lhes seja assegurado por este instrumento ou por
lei não constituirá novação ou renúncia de tal direito, nem prejudicará o seu eventual
exercício, a qualquer tempo; e (ii) a renúncia de algum dos direitos ou poderes
previstos neste instrumento somente será válida se formalizada por escrito.
7.4.
A Peak poderá ceder ou transferir qualquer dos seus direitos ao abrigo destes
Termos e Condições para qualquer terceiro, independentemente da aprovação do
investidor.
8.

CONTATO PEAK

8.1.

Se você tiver quaisquer dúvidas sobre estes Termos e Condições, ou desejar

entrar em contato conosco por qualquer motivo, por favor, entre em contato por meio
do site da Peak www.peakinvest.com.br.
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8.2.
Se você quiser fazer uma reclamação formal, poderá fazê-lo por escrito, para
o e-mail contato@peakinvest.com.br ou pelo telefone (11) 3819-0846.
9.

ALTERAÇÕES DESTES TERMOS E CONDIÇÕES

9.1. A Peak reserva o direito de atualizar estes Termos e Condições sempre
que necessário, ficando responsável por informar a você acerca de qualquer
atualização. Caso você realize investimentos na modalidade de endosso de
CCBs após eventuais alterações nesses Termos e Condições, entenderemos
que concordou com o conteúdo devidamente atualizado. Caso você não
concorde com as alterações ou modificações, poderá não mais contratar empréstimos
na modalidade de endosso de CCBs.
9.2.
Estes Termos e Condições são regidos pelas leis da República Federativa do
Brasil.

Essa versão do Aditivo aos Termos e Condições para a Modalidade de
Endosso de CCBs do Investidor da Peak Invest - data de 11/06/2021.

Li e aceito o presente Termos de Uso e Condições para a Modalidade
de Endosso de CCBs do Investidor da Peak
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