
CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DA PÁGINA: 
Ao aceder a este site o utilizador deve tomar conhecimento das seguintes 
disposições aplicáveis a cada um dos documentos, informações, dados e 
requisitos que nele se encontram e que é propriedade da Seguradora 
Internacional de Moçambique, SA. NUEL: 10735 NUIT: 400005834, Fundo de 
Estabelecimento: 295.000.000,00MT Endereço: Rua dos Desportistas, Nº 
873/879 – 5º Andar, Maputo – Moçambique doravante abreviadamente 
designada por Companhia.  
 
DADOS PESSOAIS: 
Os dados pessoais fornecidos pelo titular no preenchimento de formulários 
existentes neste site, serão processados e armazenados informaticamente pela 
Companhia e destinam-se ao seu uso exclusivo, no âmbito das relações pré-
contratuais ou decorrentes do contrato celebrado com o seu cliente, incluindo as 
suas renovações.  
  
Os dados serão conservados de forma a permitir a identificação dos titulares até 
que tenham cessado definitivamente essas relações. 
  
O titular terá livre acesso aos seus dados pessoais, com uma periodicidade não 
inferior a um ano a contar da recolha ou primeiro acesso, desde que o solicite 
por escrito, podendo proceder à sua rectificação. 
  
Os dados recolhidos em virtude da celebração, execução ou cessação do 
contrato poderão ser fornecidos às autoridades judiciais ou administrativas, 
desde que em cumprimento de obrigação legal a cargo do Segurador, e bem 
assim, sem prejuízo dos deveres e limites previstos em matéria de proteção de 
dados pessoais e de concorrência, e sempre sujeito ao dever de sigilo, aos 
prestadores de serviços do Segurador, designadamente os seus resseguradores e 
peritos, e ainda às entidades, nomeadamente de tipo associativo, como seja a 
Associação Portuguesa de Seguradores, que enquadrem ou realizem, licitamente, 
ações de compilação de dados, ações de prevenção e combate à fraude, estudos 
de mercado ou estudos estatísticos ou técnico-atuariais.  
  
O titular dos dados autoriza a Companhia a:  
  
a. fornecer os seus dados a empresas do Grupo do qual ela faz parte, sendo 
assegurada a sua confidencialidade, utilização em função do objecto social 
dessas empresas e compatibilidade com os fins da recolha; 
  
b. proceder à recolha de dados pessoais complementares junto de organismos 
públicos, empresas especializadas e outras entidades privada, tendo em vista a 
confirmação ou complemento dos elementos recolhidos necessários à gestão da 
relação contratual; 
  
c. efectuar, se assim o entender, o registo magnético das chamadas telefónicas 
que forem realizadas, no âmbito da relação contratual proposta, quer na fase de 
formação do contrato, quer durante a vigência do mesmo, e bem assim a 



proceder à sua utilização para quaisquer fins lícitos, nomeadamente, para 
execução dos serviços contratados, para melhoramento e controlo dos mesmos 
e como meio de prova. 
 
 
 
 
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SITE: 
  
1- Através deste site, a Companhia pretende informá-lo sobre a sua marca e 
sobre os produtos e serviços que disponibiliza. A informação prestada não 
configura uma oferta no sentido jurídico do termo. 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 a celebrar um contrato nos termos simulados pelo utilizador.  
  
2- Todas as informações contidas neste site, destinam-se exclusivamente a 
utilização privada, proibindo-se a sua utilização para fins comerciais. Por outro 
lado, 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 em caso de necessidade.  
  
3- Assim, a Companhia não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou danos 
materiais ou pessoais que possam advir directa ou indirectamente da utilização 
da informação disponibilizada, sendo o utilizador o único e exclusivo responsável 
por todas as decisões tomadas com base nessa informação.  
  
4- Através do site, o utilizador poderá aceder a outros sites na internet de 
empresas do Grupo, de instituições oficiais e de organizações relacionadas com a 
actividade seguradora, em Portugal. Os links existentes no site  foram 
previamente autorizados pelas respectivas entidades. 
 
5- Os direitos de propriedade intelectual sobre todos os conteúdos deste site, 
excepto os que sejam fornecidos por entidades externas devidamente 
identificadas, são pertença da Companhia, incluindo as informações, as 
ferramentas, o desenho gráfico das páginas na Internet, com todos os seus 
componentes, e todas as figuras, gráficos ou textos. 
 
6- A Companhia não assume qualquer responsabilidade pelos prejuízos 
decorrentes de eventuais situações de impossibilidade, atraso, suspensão ou 
interrupção no acesso ao site em virtude de falhas técnicas ou outros motivos. A 
Companhia não garante que o acesso ao site não sofra interrupções ou 
perturbações resultantes de problemas técnicos. 
  
7- Não é permitida a reprodução total ou parcial de qualquer informação ou 
conteúdo do site, nem o seu aluguer ou venda, sem autorização prévia da 



Companhia ou das entidades externas fornecedoras de informação devidamente 
identificadas.  
  
8- A Companhia reserva-se o direito de completar, modificar ou suprimir as 
informações contidas nas páginas do site.  
  
9- A Companhia não pode garantir a total imunidade do seu site a ataques de 
hackers e vírus ou outros softwares de intrusão. 
  
10- Algumas páginas deste site utilizam cookies e javascript. Saiba mais sobre a 
utilização de cookies clicando aqui. A inibição da utilização destes componentes 
pode constituir obstáculo á navegação. 
  
11- O acesso ou a utilização do site implica a aceitação pelo utilizador das 
condições anteriormente referidas. 
 

http://www.fidelidade.pt/SiteCollectionDocuments/utilizacao-cookies-fidelidade.pdf

