O que é esse tal de

OPEN FINANCE
e por que ele vai mudar sua vida financeira para melhor

Até então, as instituições ﬁnanceiras eram responsáveis pelos seus dados ﬁnanceiros
e escolhiam se e com quem queriam compartilhá-los. Agora, você tem fácil acesso a
seus próprios dados e total autonomia para decidir o que fazer com eles.

Com o Open Finance, você possui mais
liberdade para fazer as melhores escolhas

+ liberdade
- burocrac
Ter conta em uma instituição e contratar

+ liberdade
- burocracia

serviços de outra, como empréstimos e
investimentos.

Conseguir ofertas de empréstimos com
juros mais baixos, cartões com limites

mais altos, renegociar dívidas com muito
mais facilidade…

Autonomia e segurança
Saiba exatamente quem tem
acesso aos seus dados
ﬁnanceiros.
Mais oportunidades para você
Instituições ﬁnanceiras podem ter acesso fácil
ao seu histórico ﬁnanceiro para oferecer taxas
e serviços mais atrativos.
Evolução do mercado
O Open Finance possibilita a criação de novos
produtos e serviços que facilitam seu controle
ﬁnanceiro, como a gestão de todas as suas
contas e cartões em um único aplicativo.

O que vem por aí?
Compras on-line que saem pra entrega instantaneamente
Sabe quando você compra on-line e precisa esperar até 1 dia útil para
o pagamento ser aprovado? Essa espera vai acabar. As páginas de ecommerce poderão inserir uma nova funcionalidade que permite a
inserção de dados diretamente no site da loja. Dessa maneira, você
poderá fazer um pagamento instantâneo e também receber a
conﬁrmação na hora.
Menor prazo para aprovação de crédito e ﬁnanciamentos
Com todos os seus dados em mãos, as instituições podem tomar
decisões muito mais rápidas e certeiras, além de oferecerem soluções
extra de acordo com suas necessidades.
Democratização do mercado ﬁnanceiro
Prepare-se para praticidades que você precisava e nem sabia. Tirando
das grandes instituições o poder exclusivo sobre dados, o Open
Finance possibilita a criação de novos apps, empresas e soluções para
você cuidar da sua vida ﬁnanceira com muito mais facilidade.

O compartilhamento de dados para a criação de serviços mais
democráticos também está transformando os mercados de telefonia,
saúde, delivery…
O futuro é Open e as cooperativas Ailos já estão em movimento para
fazer isso acontecer. Este é apenas o começo!

Quer conhecer mais sobre o Open Finance
e tirar todas as suas dúvidas?
Saiba mais

