
 
 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO SÍTIO DA INTERNET 

Os sítios da internet relacionados com a F. Rego – Corretores de Seguros foram criados com um caráter 
meramente informativo para colocar à disposição dos Utilizadores toda a informação sobre a atividade 
seguradora da F. Rego – Corretores de Seguros, bem como para oferecer determinados serviços de 
informação relacionados com a sua atividade. 

Informação disponibilizada 

Através dos seus sítios da internet, a F. Rego – Corretores de Seguros pretende informar os Utilizadores 
sobre a sua empresa, serviços e produtos que disponibilizam, sendo que todas as informações contidas 
nestes sítios da internet se destinam exclusivamente a utilização privada, proibindo-se a sua utilização para 
fins comerciais. 

O acesso aos sítios da internet da F. Rego – Corretores de Seguros não supõe o estabelecimento de qualquer 
tipo de relação comercial entre o F. Rego – Corretores de Seguros e os Utilizadores e, bem assim, a 
informação disponibilizada não constitui, independentemente da forma que revista, conselho ou 
recomendação de compra, de venda ou de contratação, não dispensando o recurso a especialistas do F. 
Rego – Corretores de Seguros em caso de necessidade. 

As ligações disponibilizadas pela F. Rego – Corretores de Seguros, as quais permitem aos Utilizadores o 
acesso a sítios da internet pertencentes a terceiros, têm uma finalidade meramente informativa, pelo que as 
informações neles contidas reger-se-ão pelas condições previstas nesse sítio da internet, não assumindo a F. 
Rego – Corretores de Seguros qualquer responsabilidade pelos conteúdos, atividades e serviços 
disponibilizados nessas ligações. 

A F. Rego – Corretores de Seguros reserva-se o direito de, a todo o tempo e sem necessidade de aviso 
prévio, completar, modificar ou eliminar quaisquer informações contidas nos seus sítios da internet. 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 

A F. Rego – Corretores de Seguros preza a privacidade dos seus Clientes, Mediadores e dos terceiros que 
com ele interagem, estabelecendo, para o efeito, a presente Política de Privacidade respeitante às suas 
práticas de privacidade relacionadas com os seus sítios da internet, a qual é norteada pelos princípios legais 
nacionais e comunitários em vigor. 

A F. Rego – Corretores de Seguros respeita o direito à privacidade dos Utilizadores dos seus sítios da internet 
e não recolhe nos seus sítios da internet quaisquer dados pessoais dos Utilizadores, a menos que estes os 
prestem voluntariamente (v.g., no momento em que utilizam o formulário online para contactar com a F. 
Rego – Corretores de Seguros). 

Quaisquer dados pessoais que sejam fornecidos à F. Rego – Corretores de Seguros pelos Utilizadores dos 
seus sítios da internet serão tratados com as garantias de segurança e confidencialidade, exigidas pela Lei de 
Proteção de Dados Pessoais, aprovada pela Lei 67/98, de 26 de outubro, na sua redação atual. 

Qualquer informação que seja fornecida pelos Utilizadores por esta via será utilizada apenas pelo F. Rego – 
Corretores de Seguros para gerir as respostas aos contactos e aos eventuais pedidos de informação, estando 
os seus colaboradores obrigados a um compromisso de confidencialidade e absoluto sigilo sobre os dados a 
que irão ter acesso. 



 
 

 

 

 

Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, ao titular dos dados é garantido, a todo o tempo, o direito 
de acesso, atualização, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, devendo para tal contactar a F. 
Rego – Corretores de Seguros, S.A., responsável pelo tratamento. 

Propriedade Intelectual e Direitos de Autor 

Os sítios da internet respeitantes ao F. Rego – Corretores de Seguros e todos os seus conteúdos, dos quais se 
destacam as marcas, designações comerciais, logótipos, desenhos gráficos e textos são, com exceção 
daqueles que foram fornecidos por entidades externas devidamente identificadas, propriedade da F. Rego – 
Corretores de Seguros, ficando, assim, vedada a sua utilização por parte de terceiros para uso comercial ou 
para distribuição, incluindo a reprodução total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da F. Rego – 
Corretores de Seguros. 

Exclusão de Responsabilidade 

A F. Rego – Corretores de Seguros não assume qualquer responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de 
eventuais situações de impossibilidade, atraso, suspensão ou interrupção no acesso aos seus sítios da 
internet, em virtude de falhas técnicas ou outros motivos relacionados com o equipamento, software ou 
rede. 

De igual modo, a F. Rego – Corretores de Seguros não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou danos 
que possam advir, direta ou indiretamente, para os Utilizadores da informação disponibilizada nos seus 
sítios da internet, sendo estes os únicos responsáveis pelas decisões tomadas com base nessa informação. 

No decorrer da utilização do sítio da internet, a F. Rego – Corretores de Seguros não garante a total 
imunidade do mesmo a eventuais ataques de hackers, vírus e outros softwares de intrusão que sejam 
levados a cabo por entidades externas com intuitos maliciosos. 

Cookies 

Sobre a utilização de cookies nos sítios da internet do F. Rego – Corretores de Seguros, consulte a Política de 
Cookies. 


