Termos e Condições Web Site ServiCrédito
1. Termos de Utilização
O acesso e utilização do www.servicredito.pt é fornecido pela ServiCrédito nos termos e condições
abaixo estabelecidos. Ao aceder e utilizar o Website, ficará vinculado a estes termos.
Por favor, note que estes termos estão sujeitos a alterações de tempos a tempos, pelo que devem
ser verificados regularmente. A continuação da utilização deste Website será considerada
aceitação dos termos e condições atualizados ou alterados.

2. Utilização do Website
O utilizador reconhece que utilizará o Website apenas para fins legais, para uso pessoal ou
interno.

3. Direitos autorais
Todos os direitos de autor, marcas, direitos de design, patentes e outros direitos de propriedade
intelectual neste Website são propriedade da ServiCrédito, ou nos seus licenciantes. Todos os
avisos de direitos autorais em quaisquer materiais originais devem ser mantidos.
Com exceção das informações relacionadas com os seus dados pessoais (por exemplo,
informações fornecidas em formulários de contacto), concede a ServiCrédito uma licença gratuita
a nível mundial, não exclusiva, livre de royalties para utilizar, copiar, reproduzir, processar,
modificar, publicar, transmitir e exibir qualquer conteúdo que submeta no Website para qualquer
finalidade.
Este Website não pode ser modificado, desmontado, descompilado ou sujeito a processos de
reengenharia. Nenhuma parte do Website pode ser reproduzida sem a nossa permissão expressa.
.
4. Disponibilidade
A ServiCrédito esforça.se para garantir que a disponibilidade do Website permaneça elevada e
mantenha a continuidade do Website. A internet nem sempre é um ambiente estável e não
seremos responsáveis se, por qualquer razão, o Website estiver indisponível a qualquer momento.
O acesso ao Website pode ser suspenso temporariamente e sem aviso prévio em caso de falha
do sistema, manutenção ou reparação ou por razões fora do nosso controlo.
Não nos responsabilizamos por qualquer falha na prestação ou atraso na prestação de um serviço
através deste Website, resultante de qualquer ocorrência fora do nosso controlo razoável,
incluindo greves (sem limitação), quebras de sistemas ou acessos a rede, incêndio, explosão ou
falha de acidentes de qualquer prestador de serviços ou telecomunicações de terceiros.
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5. Utilização permitida
Concedemos-lhe permissão para aceder e utilizar o nosso website, sob reserva das seguintes
condições:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Não distribuir qualquer parte ou partes do Website, incluindo, mas não se limitando a
qualquer conteúdo do website, em qualquer meio sem a nossa autorização prévia;
Não alterar ou modificar qualquer parte do Website;
Não desativar ou interferir com quaisquer funcionalidades relacionadas com a segurança
do Website;
Não utilizar o Website de qualquer forma que seja, ou possa estar a afetar o acesso do
utilizador a este Website;
Não utilizar, o Website para qualquer finalidade que seja ilegal, difamatório, assédio,
abusivo, fraudulento ou obsceno ou de qualquer outra forma imprópria

Qualquer violação das condições acima mencionadas constituirá uma violação dos Termos e
Condições do Sítio Web da ServiCrédito.
6. Violação dos Termos e Condições
Se considerarmos que violou qualquer um destes termos de utilização aceitáveis do Website,
podemos tomar tais medidas que consideremos adequadas, incluindo, mas não se limitando a:
i.
ii.
iii.
iv.

Emitir um aviso. .
Processo judicial contra si pelo reembolso de todas as despesas numa base de
indemnização resultante da violação.
Se for um utilizador registado imediatamente, retirada temporária ou permanente do seu
direito de utilização do nosso site.
A divulgação de tais informações às autoridades responsáveis pela aplicação da lei, tal
como razoavelmente a entendemos, é necessária.

Excluímos a responsabilidade pelas ações tomadas em resposta a violações destes termos de
utilização aceitáveis do Website. . As respostas acima descritas não são limitadas, e podemos
tomar qualquer outra ação que razoavelmente consideremos adequadas.
7. Isenções de responsabilidade
O seu acesso e utilização do Website é por sua conta e risco. A ServiCrédito não faz quaisquer
garantias, representações ou compromissos sobre qualquer conteúdo deste Website. Se for caso
disso, os seus direitos legais não são afetados por estes termos. Em particular, A ServiCrédito
toma todas as medidas necessárias para proteger os nossos utilizadores de qualquer malware ou
bugs ou outros itens de natureza destrutiva no entanto a ServiCrédito não pode justificar que este
Website esteja livre de malware ou bugs e outros itens de natureza destrutiva. . É responsável pela
implementação de procedimentos e controlos de vírus suficientes (incluindo antivírus e outros
controlos de segurança) para satisfazer os requisitos para a precisão e segurança da entrada e
saída de dados.
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A ServiCrédito não se responsabiliza por danos, perdas (diretas, indiretas ou consequentes),
despesas, passivos, perda de lucros ou custos resultantes da utilização, acesso ou dependência
das informações prestadas pelos seus colaboradores, agentes ou subcontratantes em relação,
contidos ou disponíveis através do seu Website.
8. Links de e para Outros Websites
Em todos os casos em que o nosso website contenha links para outros websites e recursos
fornecidos por terceiros, estes links são fornecidos apenas para a sua informação e não
representam um endosso. Não temos qualquer controlo sobre o conteúdo ou recursos desses
websites, e como tal, não fazemos garantias ou afirmações quanto ao seu conteúdo,
9. Dados pessoais
A ServiCrédito estará a processar os seus dados pessoais de acordo com o Regulamento Geral de
Proteção de Dados ("RGPD") e leis adicionais de proteção de dados. Para saber mais sobre como
utilizamos os seus dados pessoais pode aceder à Política de Privacidade do nosso website aqui:
www.servicredito.pt/privacy
10. Direito e Jurisdição
Qualquer litígio que venha a ser regido pela lei Portuguesa. Qualquer litígio ou reclamação
decorrente ou em conexão com este acordo ou a sua constituição (incluindo litígios ou
reclamações extra contratuais ) estará sujeito à jurisdição exclusiva dos tribunais Portugueses.
11. Contacte-nos
Pode contactar a ServiCrédito utilizando o email geral@servicredito.pt.
Para questões relacionadas com a proteção de dados utilize o email dpo@servicredito.pt.
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