
 

TERMO DE INSTALAÇÃO E USO DO COMPONENTE DE SEGURANÇA 

BRADESCO PARA O USUÁRIO FINAL DO BANCO BRADESCO S.A. 

 

AVISO  AOS  USUÁRIOS:  LEIA  CUIDADOSAMENTE  O  TERMO  DE 

INSTALAÇÃO E USO DO COMPONENTE DE SEGURANÇA BRADESCO 

ABAIXO, QUE TEM POR FINALIDADE LICENCIAR E DISPONIBILIZAR A 

VOCÊ, CLIENTE USUÁRIO PESSOA FÍSICA, O SOFTWARE COMPONENTE 

DE SEGURANÇA BRADESCO, DE PROPRIEDADE DO BANCO BRADESCO 

S.A, OBRIGATÓRIO PARA USO DO CANAL BRADESCO INTERNET 

BANKING.  

  

AO CLICAR NO BOTÃO "INSTALAR", O COMPONENTE DE SEGURANÇA 

BRADESCO SERÁ INSTALADO E VOCÊ, CLIENTE USUÁRIO, ESTARÁ 

ADERINDO E ACEITANDO AUTOMÁTICA E INTEGRALMENTE OS TERMOS 

E AS CONDIÇÕES ABAIXO DESCRITOS. CASO VOCÊ, CLIENTE USUÁRIO, 

NÃO CONCORDE COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO, 

CLIQUE NO BOTÃO "CANCELAR ACESSO". NESTE CASO, O COMPONENTE 

DE SEGURANÇA BRADESCO NÃO SERÁ INSTALADO E O ACESSO AO 

INTERNET BANKING NÃO PODERÁ SER REALIZADO.  

  

O Banco Bradesco S.A. trabalha continuamente para manter o mais alto nível de 

segurança em suas transações bancárias e, por essa razão, está 

disponibilizando a todos os Clientes Usuários dos Canais Digitais Bradesco, o 

Componente de Segurança Bradesco para instalação em seu computador.  

  

A instalação e o uso do Componente de Segurança Bradesco serão regidos 

pelas condições aqui apresentadas. Por favor, leia-as com atenção.  

  

A instalação do Componente de Segurança Bradesco confirma a aceitação 

expressa, pelo Cliente Usuário, de todas as condições descritas neste Termo.  

  



 

Não caberá ao Banco Bradesco S.A. nenhuma responsabilidade pelo uso 

indevido e inadequado do Componente de Segurança Bradesco pelo Cliente 

Usuário.  

Em razão de fatores tecnológicos e legais, os termos e condições aqui 

estipulados poderão sofrer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso e 

com efeitos imediatos, hipótese em que o Bradesco divulgará as atualizações do 

documento pelos mesmos meios em que o presente Termo foi divulgado.  

  

Todo conteúdo do Componente de Segurança Bradesco é organizado e mantido 

exclusivamente pelo Banco Bradesco S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

com sede em Osasco, estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, 

Vila Yara, CEP 06029-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, 

devidamente registrada e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  

 

Caso ocorra falha na instalação do Componente de Segurança Bradesco, será 

necessário que o Cliente Usuário siga as instruções apresentadas na tela do 

aplicativo.  

  

1. Da Finalidade. O Componente de Segurança Bradesco é um software 

executável instalado no computador do Cliente Usuário que tem por finalidade 

ampliar as funções de segurança na realização de transações contábeis nos 

canais digitais do Banco Bradesco.  

  

2. Do Funcionamento. O Componente de Segurança Bradesco atua na 

detecção/inibição de arquivos maliciosos que possam existir nos computadores 

dos Clientes Usuários, bem como monitorar/armazenar informações do 

hardware, para identificação da origem do acesso do Cliente Usuário no 

ambiente seguro (site) do Bradesco, mas não tem a função de um antivírus, logo 

não os elimina.  

 

Assim sendo, o Componente de Segurança Bradesco não exime o Cliente 

Usuário de:  

- Manter um sistema de Antivírus instalado, atualizado e ativo;   



 

- Manter o Firewall instalado, configurado, atualizado e ativo;   

- Tomar os cuidados necessários ao receber e enviar e-mails, ao visitar sites de 

relacionamento e de acesso a conversas on-line;   

- Tomar os cuidados necessários com uso e manuseio de senhas.  

  

3. Da Instalação. Para instalar o Componente de Segurança Bradesco em 

seu computador, é necessário ler e aceitar este Termo, e clicar no botão 

"INSTALAR". O Componente de Segurança Bradesco deve ser instalado em 

cada um dos computadores que o Cliente Usuário utiliza para acessar o 

Bradesco Internet Banking. A instalação será individualizada por computador 

utilizado e não por Cliente Usuário.  

 

Em caso de falha durante a instalação do Componente de Segurança Bradesco, 

será necessário que o Cliente Usuário siga as instruções apresentadas na tela 

do aplicativo.  

  

4. Das Atualizações. Caso haja necessidade, as atualizações do 

Componente de Segurança Bradesco serão efetuadas após a conclusão da 

instalação, no próximo acesso, pelo Cliente Usuário, aos canais digitais 

Bradesco. As atualizações serão executadas automaticamente pelo sistema, 

sem que haja interferência na navegação.  

  

5. Da Desinstalação. Caso haja necessidade, o Cliente Usuário poderá 

realizar a desinstalação do Componente de Segurança Bradesco, seguindo 

processo padrão, de acordo com seu sistema operacional.   

  

6. Das Regras. A distribuição do Componente de Segurança Bradesco é 

exclusiva do Banco Bradesco S.A. Além disso, poderá ser obtido somente a 

partir do acesso, pelo Cliente Usuário, aos ambientes do Bradesco (site) 

www.bradesco.com.br ou seguranca.bradesco 

 

- O Componente de Segurança Bradesco é de uso pessoal e não comercial, 

não sendo permitido modificar, copiar, distribuir, transmitir, exibir, reproduzir, 



 

publicar, licenciar, criar trabalhos derivados, realizar engenharia reversa, 

transferir ou vender qualquer informação, software, produtos ou serviços 

referentes ao Componente de Segurança Bradesco. 

 

- É reservado ao Banco Bradesco S.A., o direito de, a qualquer tempo, e, 

independentemente de autorização prévia do Cliente Usuário, cancelar, excluir 

ou modificar o Componente de Segurança Bradesco.  

 

- Em caso de dúvidas sobre instalação, desinstalação e atualização do 

Componente de Segurança Bradesco, acesse www.seguranca.bradesco  

 

8. DADOS PESSOAIS. Para o correto funcionamento do Componente de 

Segurança Bradesco, bem como detecção/inibição de softwares maliciosos, 

poderão ser coletados dados sistêmicos que, associados a dados do Cliente 

Usuário, poderão identificá-lo, tais como: versão do sistema operacional, 

Endereço de Protocolo da Internet (IP) e status de funcionamento do 

Componente de Segurança.  

  

Dados que vierem a ser coletados pelo Componente de Segurança Bradesco 

serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se 

destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da 

informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando à 

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).  

 

Para obter mais informações sobre como os seus dados pessoais são tratados 

pelo Bradesco, consulte a nossa Política de Privacidade disponível para consulta 

em www.seguranca.bradesco no menu lateral, Segurança da Informação, 

Privacidade.  
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