Termos e Condições de utilização do website
Ao aceder a este website, o Utilizador subscreve expressamente os termos e as condições a seguir indicados:
1.
As informações prestadas, independentemente da forma que revistam, destinam-se exclusivamente a
utilização privada e não constituem conselhos ou recomendações de compra, de venda ou de contratação, não
dispensando o recurso a especialistas em caso de necessidade;
2.
O resultado da utilização de simuladores constitui uma simples informação e pode considerar-se fiável
relativamente aos dados inseridos pelo Utilizador. O resultado da simulação não é um orçamento, nem uma proposta
contratual, pelo que não obriga a Companhia, nem qualquer empresa do grupo, a celebrar um contrato nos termos
simulados pelo Utilizador;
3.
A Companhia não garante que o acesso ao website não sofra interrupções ou perturbações resultantes de
problemas técnicos, nem assume qualquer responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de eventuais situações de
impossibilidade, atraso, suspensão ou interrupção no acesso ao website;
4.
A Companhia reserva-se o direito de alterar as informações e, em geral, o conteúdo do website , sem
qualquer aviso prévio, com exceção daqueles a que a lei expressamente obrigue;
5.
A Companhia não garante a total imunidade do website a ataques de hackers e vírus ou outros softwares de
intrusão;
6.
As informações prestadas são de caráter geral e meramente indicativo, destinando-se, em exclusivo, a
permitir ao Utilizador uma adequada ponderação do leque de produtos e serviços disponibilizados, pelo que o
Utilizador assume todos os riscos resultantes da utilização da informação a que tem acesso no presente website,
sendo o único e exclusivo responsável por todas as decisões tomadas com base na mesma;
7.
A Companhia declina qualquer responsabilidade por prejuízos ou danos materiais ou pessoais que possam
advir direta ou indiretamente da indevida utilização do seu website;
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8.

O acesso ou a utilização do presente website implica a aceitação pelo Utilizador das presentes condições.
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