Termos de Utilização
Por favor, leia atentamente estes termos de utilização antes de utilizar este site.

O grupo de empresas de seguros e de serviços financeiros AXA fornece-lhe o presente site (o Site), sujeito aos seguintes Termos e Condições de Utilização
que podem ser ocasionalmente actualizados por nós. Este Site fornece-lhe alguns serviços, incluindo, mas não se limitando a, acesso a informações sobre
os produtos e serviços oferecidos pela família de empresas da AXA, e pode fornecer-lhe informações relativas a outros serviços e produtos financeiros e de
consumo oferecidos pela AXA e suas filiais (Filiais) e outros fornecedores (Fornecedores). A utilização deste Site e dos serviços encontram-se sujeitos aos
Termos e Condições de Utilização e a toda a legislação aplicável. Algumas áreas dentro deste Site podem estar sujeitas a termos e condições de utilização
diferentes ou adicionais, que se encontram indicados nas mesmas. Nem todos os serviços e conteúdos descritos neste Site se encontram disponíveis para
serem utilizados em todos os países onde a AXA opera. A menos que se encontre indicado de forma diferente, os presentes Termos e Condições de Utilização
cobrirão igualmente quaisquer novos serviços e conteúdos adicionados a este Site.
POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE OS PRESENTES TERMOS. SE NÃO ESTIVER DE ACORDO COM ALGUM DESTES TERMOS OU CONDIÇÕES,
NÃO ACEDA NEM UTILIZE ESTE SITE, NEM QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE SITE. AO ACEITAR OS PRESENTES TERMOS E
CONDIÇÕES ESTÁ A CONCORDAR EM REGER-SE POR CADA UM DOS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO EXPOSTOS

Licença limitada.
Nos termos e condições expostos no presente Acordo, a AXA concede-lhe um direito limitado, não exclusivo e não transferível para aceder, utilizar e exibir
este Site e os respectivos conteúdos. O utilizador do Site aceita não interromper nem tentar interromper o funcionamento deste Site de forma alguma.

A AXA autoriza-o a visualizar e descarregar a informação ( Conteúdos ) que se encontra neste Site apenas para seu uso pessoal, e não para uso comercial.
Esta autorização não é uma transferência de propriedade dos Conteúdos, e as cópias dos Conteúdos encontram-se sujeitas às seguintes restrições: 1) o
utilizador tem de conservar, em todas as cópias dos Conteúdos descarregados, todos os avisos de copyright e de registo de propriedade contidos nos
Conteúdos; 2) não pode modificar os Conteúdos de nenhuma forma, não pode reproduzi-los ou exibi-los em público, executá-los ou distribui-los ou de qualquer
outra forma utilizá-los para qualquer fim público ou comercial; 3) não pode transferir os Conteúdos para ninguém, a menos que avise a pessoa quanto às
obrigações associadas aos presentes termos e condições de utilização e que ela os aceite; 4) não pode utilizar as imagens deste site separadas do texto que
as acompanha; e 5) tem de mencionar em todas as cópias dos Conteúdos a fonte desses mesmos Conteúdos com uma redacção adequada. O utilizador
aceita reger-se por todas as restrições adicionais exibidas no Site visto o mesmo poder ser ocasionalmente alterado. A AXA é proprietária do copyright e de
quaisquer outros direitos em todos os Conteúdos deste Site, excepto os conteúdos Parlamentares e outros Conteúdos conforme indicado, e este Site, incluindo
todos os seus Conteúdos, possui direitos reservados e está protegido pelas leis internacionais do copyright, pelas disposições de tratados e pelo Código do
Direito de Autor e dos Direitos Conexos e demais legislação portuguesa aplicável em matéria de Propriedade Intelectual. O utilizador aceita cumprir todas as
leis do copyright na utilização deste Site e impedir qualquer cópia não autorizada dos Conteúdos. Excepto no expressamente disposto neste documento, a
AXA não lhe concede nenhum direito expresso ou implícito sobre quaisquer patentes, marcas registadas, copyrights ou informações sobre segredo comercial.
Não oferta
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE SITE NÃO CONSTITUI UMA OFERTA POR PARTE DA, OU EM NOME DA, AXA OU DAS SUAS FILIAIS PARA VENDER
OU SOLICITAR OFERTAS PARA A COMPRA DE TÍTULOS DE CRÉDITO OU DE PRODUTOS DE SEGUROS.

Sem aconselhamento profissional
A informação disponível no Site tenciona ser um recurso de informação geral relativa aos assuntos abrangidos, mas não é proposta como carácter jurídico,
contabilístico, fiscal ou outro tipo de aconselhamento financeiro, e não está adaptada às circunstâncias específicas de cada cliente. TODA A INFORMAÇÃO,
OPINIÕES E ACONSELHAMENTO DISPONÍVEIS NESTE SITE DEVEM SER AVALIADOS ATRAVÉS DA CONSULTA DE UM ESPECIALISTA JURÍDICO,
CONTABILISTA, FISCAL, DE INVESTIMENTOS OU OUTRO ESPECIALISTA FINANCEIRO.

RENÚNCIA
O UTILIZADOR ENTENDE E ACEITA EXPRESSAMENTE QUE: (1) A UTILIZAÇÃO DESTE SITE E DOS SERVIÇOS E CONTEÚDOS FORNECIDOS NO
MESMO É FEITA POR SUA CONTA E RISCO, E QUE (2) OS CONTEÚDOS PODEM CONTER INEXACTIDÕES OU ERROS TIPOGRÁFICOS. A AXA, AS
SUAS FILIAIS E OS FORNECEDORES NÃO GARANTEM A EXACTIDÃO NEM A PERFEIÇÃO DOS CONTEÚDOS NEM A FIABILIDADE DE QUALQUER
CONSELHO, OPINIÃO, DECLARAÇÃO OU OUTRA INFORMAÇÃO EXIBIDA OU DISTRIBUÍDA ATRAVÉS DO SITE. O UTILIZADOR RECONHECE QUE
A CONFIANÇA NOS CONTEÚDOS OU EM QUALQUER OPINIÃO, CONSELHO, DECLARAÇÃO, MEMORANDO OU INFORMAÇÃO DECORRE POR SUA
CONTA E RISCO.

A AXA, AS SUAS FILIAIS E OS FORNECEDORES (EM RELAÇÃO APENAS AOS SEUS CONTEÚDOS) RESERVAM-SE O DIREITO DE, POR SUA
INICIATIVA, CORRIGIR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES EM QUALQUER PORÇÃO DO SITE. ENVIDAMOS TODOS OS ESFORÇOS PARA LHE
FORNECER INFORMAÇÕES EXACTAS. CONTUDO, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFECTUAR CORRECÇÕES E/ OU ALTERAÇÕES SE ESSAS
MESMAS INFORMAÇÕES DEMONSTRAREM SER INCORRECTAS. A AXA, AS SUAS FILIAIS E OS FORNECEDORES (EM RELAÇÃO APENAS AOS
SEUS CONTEÚDOS) PODEM EFECTUAR QUAISQUER OUTRAS ALTERAÇÕES AO SITE, AOS CONTEÚDOS E AOS PRODUTOS, SERVIÇOS OU
PREÇOS (SE OS HOUVER) DESCRITOS NO SITE A QUALQUER MOMENTO E SEM AVISO PRÉVIO.
ESTE SITE, OS SERVIÇOS, INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS DO SITE, BEM COMO QUALQUER SOFTWARE DISPONIBILIZADO NO MESMO, SÃO
FORNECIDOS COMO ESTÃO, SEM QUALQUER ALEGAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE NENHUM TIPO, INCLUINDO, MAS NÃO
SE LIMITANDO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO CONTRAFACÇÃO, OU ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER FINALIDADE EM PARTICULAR.

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS. DESTE MODO, ALGUMAS DAS EXCLUSÕES ACIMA
REFERIDAS APENAS SERÃO APLICÁVEIS NA MEDIDA EM QUE A LEI REGULADORA DOS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES O PERMITA.
Limitação de responsabilidade O UTILIZADOR ENTENDE E ACEITA QUE A AXA, AS SUAS FILIAIS E OS FORNECEDORES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS
POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQUENTES OU EXEMPLARES, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A, DANOS, CUSTOS OU PERDAS DE PRODUTOS, DE UTILIZAÇÃO, DE DADOS OU OUTRAS PERDAS INTANGÍVEIS, MESMO QUE
TENHAMOS SIDO AVISADOS DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DESSES DANOS, RESULTANTES: (i) DA SUA UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE
PARA A UTILIZAÇÃO DO SITE, DOS SERVIÇOS OU DOS CONTEÚDOS, OU (ii) DA OBTENÇÃO DE PRODUTOS E/ OU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO,
OU (iii) DA UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER DADOS, INFORMAÇÕES, PRODUTOS OU SERVIÇOS OBTIDOS A PARTIR DE TRANSACÇÕES REALIZADAS
ATRAVÉS DO SITE, OU (iv) DE QUALQUER DECLARAÇÃO OU CONDUTA DE UM TERCEIRO, OU (v) DE QUALQUER OUTRA QUESTÃO
RELACIONADA COM O SITE, OS SERVIÇOS OU OS CONTEÚDOS.

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE ALGUMAS GARANTIAS OU A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR
DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES. DESTE MODO, ALGUMAS DAS LIMITAÇÕES ACIMA REFERIDAS APENAS SERÃO APLICÁVEIS NA
MEDIDA EM QUE A LEI REGULADORA DOS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES O PERMITA.
Sites de terceiros
Para sua comodidade, a AXA e as suas Filiais podem fornecer-lhe neste Site, links para Websites operados por outras entidades. Se utilizar esses sites,
abandonará este Site. Se decidir visitar qualquer site através de um link, fá-lo por sua conta e risco, sujeito aos termos e condições de utilização e à política
de privacidade desse mesmo site, que podem ser diferentes das correspondentes ao nosso Site. É sua responsabilidade rodear-se de todas as medidas de
protecção que lhe permitam salvaguardar-se contra vírus ou outros elementos destrutivos que possa encontrar nesses sites. A AXA e as suas Filiais não
autenticam nem emitem garantias ou alegações relativas a nenhum Website acessível através de links, das informações aí contidas ou de quaisquer produtos
ou serviços aí descritos. A existência de links não implica que a AXA, as suas Filiais ou os patrocinadores deste Site autentiquem, sejam afiliados ou
associados dos mesmos, ou que sejam acessíveis através de links, ou que qualquer site acessível através de links esteja autorizado a utilizar qualquer marca
registada, denominação comercial, logotipo ou símbolo de copyright da AXA ou de qualquer das suas Filiais ou Subsidiárias.
Vírus
Existe sempre a possibilidade de apanhar vírus informáticos através da Internet sem o saber e, por isso, queremos que esteja alerta quanto a infecções ou
contaminações virais do seu sistema informático. É da sua responsabilidade analisar todo e qualquer conteúdo que descarregar a partir da Internet. Até ao
limite máximo permitido pela lei aplicável, a AXA e as suas Filiais não se responsabilizam por danos causados por vírus ou outros elementos danosos com
eles relacionados, quer esse vírus ou elemento perigoso tenha resultado ou não de uma visita a este Site. Correm por sua conta, e não por conta da AXA ou
das suas Filiais, todas as despesas decorrentes de quaisquer operações de manutenção, reparação ou correcção que se tornem necessárias como resultado
da contaminação por vírus informáticos.
Informações fornecidas por si
Para poder utilizar alguns Serviços deste Site, o utilizador pode ter de se registar. O utilizador aceita fornecer-nos informações verdadeiras, exactas e
actualizadas sobre si, conforme sugerido nos formulários de registo e candidatura deste Site. Se alguma das informações que nos fornecer for falsa, inexacta,
incompleta ou desactualizada, ou se a AXA ou qualquer Filial tiver fundamentos razoáveis para suspeitar de que a referida informação é falsa, inexacta,
incompleta ou desactualizada, a AXA, por sua própria iniciativa, tem o direito de suspender ou cancelar o seu acesso ao Site. Além disso, o utilizador aceita
que a AXA, na medida em que a lei reguladora dos presentes Termos e Condições o permita, não poderá ser responsabilizada em relação a si ou a terceiros
se, por qualquer razão, lhe cancelar o acesso ao Site e aos Conteúdos nele incluídos.
Excepto no que respeita às informações que deve apresentar durante o processo de registo ou durante a utilização de qualquer outro serviço oferecido
através deste Site (a Informação Permitida ), a AXA e as suas Filiais não pretendem, e o utilizador não o deverá fazer, que lhes envie informações confidenciais
ou sujeitas ao direito de propriedade, através do Site. Ao aceitar estes Termos de Utilização e a Política de Privacidade o utilizador aceita que quaisquer
informações ou conteúdos que o utilizador ou outras pessoas agindo em seu nome forneçam à AXA ou às suas Filiais, para além da Informação Permitida,
não serão consideradas como confidenciais ou sujeitas ao direito de propriedade. Ao fornecer essas informações ou esses conteúdos à AXA ou às suas
Filiais, o utilizador concede à AXA e às suas Filiais, na medida em que a lei reguladora dos presentes Termos e Condições o permita, uma licença sem
restrições, irrevogável, internacional e isenta de direitos, para utilizar, reproduzir, exibir, executar publicamente, transmitir, distribuir e sublicenciar a outros a
referida informação e os referidos conteúdos, e aceita ainda que a AXA e as suas Filiais são livres de utilizar, e de permitir a outros que utilizem, quaisquer
ideias, conceitos ou conhecimentos que o utilizador ou outras pessoas agindo em seu nome forneçam à AXA ou às suas Filiais. O utilizador reconhece ainda
que a AXA e as suas Filiais não pretendem que o utilizador, e este garante que não o fará, forneça informações ou conteúdos à AXA ou às suas Filiais,
considerados difamatórios, ameaçadores, obscenos, importunos, ou de qualquer forma ilícitos, ou que incluam conteúdos sujeitos a direito de propriedade
pertencentes a terceiros, assumindo, em qualquer caso, o utilizador, integral responsabilidade pelo fornecimento dessas informações ou conteúdos.
A AXA e as suas Filiais utilizarão a Informação Permitida de acordo com a política de privacidade publicada neste Site.
Bulletin Boards
Este Site pode incluir quadros de aviso e salas de conversa (Bulletin Boards), que permitem o feedback à AXA e às suas Filiais, bem como a interacção em
tempo real entre utilizadores. Para poder utilizar os Bulletin Boards e este Site, não pode:




impedir ou inibir qualquer outro utilizador de utilizar e aproveitar os Bulletin Boards ;
afixar ou transmitir informações ilícitas ameaçadoras, abusivas, injuriosas, difamatórias, obscenas, vulgares, pornográficas, profanas ou
indecentes, de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer transmissões que constituam ou encorajem condutas que constituam
crime, dêem origem a responsabilidade civil ou de outra forma violem qualquer lei local, estadual, nacional ou internacional;



afixar ou transmitir quaisquer informações, software ou outro material, que violem ou transgridam os direitos de terceiros, incluindo conteúdos
que constituam invasão de privacidade ou direitos de publicidade ou que se encontrem protegidos por copyright, marca registada ou outro direito
de propriedade, ou obras que deles derivem e que lhes digam respeito, sem obter primeiro a autorização do proprietário ou do titular dos direitos;



afixar ou transmitir qualquer tipo de vírus ou de informação, software ou outro material que contenha um vírus ou outro componente danoso;



afixar ou transmitir, ou de qualquer forma explorar, qualquer tipo de informação, software ou outro material para fins comerciais ou que contenham
publicidade;

O utilizador assume integral responsabilidade pelas informações e conteúdos por si inseridos nos Bulletin Boards, mas compreende que a AXA é obrigada a
monitorizar os Bulletin Boards o que, desde já, autoriza. Contudo, a AXA reserva-se o direito de, a qualquer momento, revelar qualquer tipo de informação,
se tal for necessário, para satisfazer qualquer lei, regulamento ou pedido governamental, ou de editar, remover ou recusar-se a afixar qualquer tipo de
informação ou conteúdos, no todo ou em parte que, na opinião da AXA, sejam inadmissíveis ou violem os presentes Termos e Condições de Utilização.

Avisos
Os avisos da AXA e das suas Filiais aos utilizadores registados em relação à utilização do Site, dos Serviços e Conteúdos serão efectuados via e-mail. De
qualquer forma, os avisos relativos a alterações na Política de Privacidade ou nos presentes Termos e Condições serão disponibilizados no Site.

Termos gerais
A AXA reserva-se o direito de, por sua própria iniciativa, alterar, modificar, acrescentar ou remover qualquer parte dos presentes Termos e Condições de
Utilização, no todo ou em parte e a qualquer momento. O utilizador deve visitar periodicamente este Site para rever os termos e condições em vigor, pelos
quais se encontra obrigado. As alterações aos presentes Termos e Condições de Utilização entrarão em vigor quando da sua disponibilização no Site. Ao
aceder ao Site e continuar a utilizar o Site, os Serviços e os Conteúdos depois da disponibilização de quaisquer alterações dos presentes Termos e Condições
de Utilização, considerar-se-á que o utilizador aceitou as referidas alterações.
A AXA e as suas Filiais podem cancelar, alterar, suspender ou descontinuar qualquer aspecto do Site, incluindo a disponibilização de quaisquer características
do mesmo, a qualquer momento e sem aviso prévio. A AXA e as suas Filiais podem também impor limites em algumas características e serviços ou restringir
o seu acesso ao todo ou a partes do Site, sem aviso prévio e sem poderem por isso ser responsabilizadas. A AXA e as suas Filiais podem cancelar a
autorização, os direitos e a licença acima concedidos.
Os Termos e Condições de Utilização constituem o pleno acordo entre a AXA, as suas Filiais e o utilizador, em relação à sua utilização deste Site, dos
Serviços e dos Conteúdos. Qualquer acção judicial que o utilizador possa pretender desencadear em relação à sua utilização deste Site, dos Serviços ou dos
Conteúdos deve ser iniciada no espaço de 3 (três) anos após a data em que teve conhecimento do direito que lhe compete. Se, por qualquer razão, um árbitro
ou um tribunal de uma jurisdição competente decidir que uma disposição dos presentes Termos e Condições de Utilização, ou uma parte da mesma, não é
executável, essa disposição será executada até ao máximo que for permitido, de forma a ter efeito quanto à intenção dos presentes Termos e Condições de
Utilização, e os restantes Termos e Condições de Utilização manterão a sua completa validade. Em caso de cancelamento, as renúncias e limitações de
responsabilidade expostas nos Termos e Condições de Utilização manter-se-ão válidas.
Os Termos e Condições de Utilização serão tidos como incluindo todos os restantes avisos, políticas, renúncias e outros termos contidos neste Site e noutros
contratos que possa ter celebrado com a AXA e as suas Filiais.
Utilizadores internacionais e escolha de legislação
Este Site é controlado, operado e administrado pela AXA a partir dos seus escritórios no Reino Unido. A AXA e as suas Filiais não alegam que os conteúdos
deste Site sejam apropriados ou estejam disponíveis para serem utilizados fora dos países indicados na Política de Privacidade, e o acesso aos mesmos a
partir de territórios onde os seus conteúdos sejam ilegais, é proibido. O utilizador é responsável pelo cumprimento de todas as leis internacionais e locais que
se possam aplicar quando acede a este Site.
Direito aplicável
Os presentes Termos e Condições de Utilização estarão sujeitos às leis de Portugal.

Emitido em: 01/06/2016

