CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO

As plataformas digitais com o domínio realvidaseguros.pt são geridas pela REAL VIDA SEGUROS, S.A., sociedade anónima com sede em
Avenida de França, n.º 316, 5.º, freguesia de Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória, concelho do Porto, com o capital social
de € 16.500.000,00, registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação de
pessoa colectiva 502 245 140 (“Real Vida”), com o objectivo de divulgar informação sobre a sua actividade.
Ao aceder a esta plataforma digital está a concordar com os seguintes termos e condições:
1. A informação prestada não constitui uma oferta de serviços, proposta contratual ou informação pré-contratual, estando as
condições dos produtos divulgados no nosso website, regulados em documento autónomo.
2. O resultado da utilização dos nossos simuladores constitui uma simples informação aos nossos clientes e depende dos dados
inseridos pelo utilizador, sendo meramente indicativo e não vinculando a Real Vida a celebrar um contrato nos termos simulados
pelo utilizador.
3. Todas as informações contidas nas nossas plataformas digitais destinam-se a utilização privada, sendo proibida a reprodução,
total ou parcial das nossas plataformas digitais ou informações nelas contidas para fins comerciais.
4. Não nos responsabilizamos por quaisquer prejuízos ou danos materiais ou pessoais derivados da utilização da informação
disponibilizada, sendo o utilizador o único e exclusivo responsável pelas decisões tomadas com base nessa informação.
5. Todos os direitos de propriedade intelectual presentes nas plataformas digitais são propriedade única e exclusiva da Real Vida,
designadamente o texto, gráficos, ferramentas, marcas, logótipos, imagens, software e outros conteúdos, ou são utilizados pela
Real Vida com a autorização de entidades externas devidamente identificadas.
6. A Real Vida não garante o funcionamento permanente e correcto das suas plataformas digitais, não podendo ser responsabilizada
por quaisquer atrasos, suspensões ou interrupções no acesso em virtude de falhas técnicas ou outros motivos que limitem e
afectem o funcionamento A Real Vida não pode garantir a total imunidade do seu site a ataques de hackers e vírus ou outros
softwares de intrusão.
7. Não é permitida a reprodução total ou parcial de qualquer informação ou conteúdo das plataformas digitais com domínio
realvidaseguros.pt, nem o seu aluguer ou venda, sem autorização prévia da Real Vida ou dos seus titulares. A Real Vida reserva-se
o direito de completar, alterar ou suprimir as informações contidas nas suas plataformas digitais.
8. Algumas páginas desta plataforma digital podem utilizar cookies e javascript. Pode saber mais sobre a nossa Política de Cookies
clicando aqui. A inibição da utilização de cookies pode constituir obstáculo à navegação e à utilização das funcionalidades da
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plataforma digital.
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