Termos de Uso
Por favor, leia estes Termos de Uso com atenção antes de utilizar o site Bem Mais Seguro, ou qualquer aplicativo móvel relacionado.
Se Você não concordar com qualquer parte destes Termos de Uso, Você não deverá utilizar o Site. A continuidade do uso do Site por
Você constituirá a sua aceitação destes Termos de Uso, conforme possam ser alterados por nós, a qualquer momento, sem aviso
prévio. Por favor, verifique esta página regularmente para atualizações.
Ao acessar e utilizar o Site, Você concorda em vincular-se a estes Termos de Uso do site Bem Mais Seguro (o "Site"), sem limitação
ou qualificação. Os produtos e/ou serviços presentes no Site são oferecidos pela Assurant Direta Corretora de Seguros, Ltda, uma
agente de seguros licenciada e uma subsidiária da Assurant, Inc., e todas as subsidiárias, afiliadas e agentes (coletivamente, "Nós",
"Nossa" ou “Nosso”). "Bem Mais Seguro" é uma marca de serviço de propriedade da Assurant Inc. nos Estados Unidos.
Uso Permitido
Todo o conteúdo do site é disponibilizado somente para Seu uso pessoal, legal e não comercial em conexão com a busca por seguros,
contratos de serviços estendidos e/ou outros produtos e serviços oferecidos por Nós. É proibido o uso do site por uma empresa
concorrente ou por terceiros não consumidores.
Exceto quando expressamente exigido por lei, Você não poderá, sem a Nossa autorização prévia por escrito: (i) fazer o link de outro
site para o Site; (ii) publicar, transmitir, copiar, alterar, criar trabalhos derivados, distribuir, vender ou republicar qualquer coisa que
Você obtenha ou tenha baixado a partir do Site, (iii) envolver-se na recuperação sistemática de dados ou outro conteúdo do Site; (iv)
ceder ou transferir quaisquer direitos concedidos por estes Termos de Uso, ou (v) acessar ou tentar acessar, o site através de meios
automatizados (inclusive uso de scripts, crawlers, ou tecnologias similares).
Nossos Produtos e Serviços
As informações e materiais fornecidos no Site são apenas para referência geral e podem não descrever todos os termos, condições e
exceções aplicáveis aos produtos e serviços oferecidos por Nós neste Site. Todas as coberturas estarão sujeitas aos termos e condições
das apólices de seguro, contratos de prestação de serviços estendidos e/ou outros produtos e serviços oferecidos por Nós. As
coberturas e os termos e condições das apólices de seguro, contratos de prestação de serviços estendidos e/ou outros produtos e
serviços oferecidos por Nós poderão variar de estado para estado e Suas circunstâncias individuais e limites de cobertura mínimos
adicionais poderão ser exigidos em seu estado. Os produtos e serviços oferecidos no Site estão disponíveis somente nas jurisdições
onde estamos devidamente licenciados.
Sua solicitação para adquirir um produto ou serviço representa uma oferta feita por Você e estará sujeita aos termos e condições do
referido produto ou serviço, sendo que poderemos aceita-la ou rejeitá-la. Após fazer um pedido através do site de compra do produto
ou serviço, e presumindo-se que o referido produto ou serviço esteja disponível a Você e que Sua oferta tenha sido aceita, Você
receberá uma confirmação de Sua compra.
Você deve garantir que os detalhes fornecidos a Nós por Você durante a utilização deste Site estão corretos e que há fundos suficientes
para cobrir o custo do produto ou serviço. Caso haja solicitação de uma renovação automática, o cartão de crédito ou débito que Você
está usando deverá ser o Seu, ou você afirmará através da realização de qualquer transação que Você tem a autorização pelo
correntista para usar o cartão de crédito ou de débito.
Sites de Terceiros
Nós poderemos fornecer links para outros sites que não estão sob Nosso controle e por cuja manutenção não somos responsáveis.
Esses links são fornecidos para Sua conveniência. Quando você acessar esses links, você sairá do Site. Nós não endossamos ou
assumimos a responsabilidade pelo conteúdo dos sites de terceiros ou acerca da disponibilidade dos referidos sites e não somos
responsáveis por nenhuma perda ou dano que Você possa sofrer ao utilizar esses sites. Se você decidir acessar os referidos sites
relacionados, Você o fará por sua conta e risco. Nós não verificamos, nem oferecemos qualquer garantia, nem fazemos nenhuma
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declaração, sobre o conteúdo, precisão, opiniões expressas, garantias, produtos ou serviços, cumprimento da propriedade intelectual,
ou links do referido site de terceiro. Você deverá ler os termos de uso e políticas de privacidade fornecidas nos referidos sites.
Alguns produtos ou serviços podem ser disponibilizados no site por terceiros não afiliados a Nós. Você concorda que se Você usar ou
instalar qualquer produto ou serviço prestado por terceiros, você buscará obter reparação dos referidos terceiros, caso o seu produto ou
serviço cause qualquer perda ou dano a Você. Nós não somos responsáveis por nenhum produto ou serviço utilizado ou baixado a
partir de uma fonte diferente da Nossa. Você também concorda que qualquer download, acesso, ou utilização de produtos ou serviços
de terceiros será realizada por sua conta e risco.
Disponibilidade do Site
Tomamos todo o cuidado ao elaborar o Site, e envidarmos esforços razoáveis para incluir informações precisas e atualizadas no
mesmo, contudo, algumas questões técnicas poderão estar além do nosso controle e não podemos garantir que você terá acesso livre
de ininterrupções ou erros em todas as partes do Site e a todos os momentos, nem que os defeitos serão corrigidos, ou que o site ou o
servidor que disponibiliza o Site estarão livres de vírus ou bug [erro]. O acesso poderá ser suspenso ocasionalmente ou restringido de
forma a permitir a reparação ou manutenção ou de forma a introduzir novos serviços. Você concorda que podemos parar (permanente
ou temporariamente) de fornecer o Site (ou qualquer funcionalidade do Site) para Você, a qualquer momento, devido a uma violação
destes Termos de Uso, ou ao nosso exclusivo critério, sem aviso prévio a Você. Você reconhece que Nós poderemos, a qualquer
momento e ao nosso exclusivo critério, alterar as exigências (tipo de acesso à Internet, hardware, software) para a utilização do Site, e
de quaisquer produtos e serviços disponíveis no mesmo.
Marcas Registradas e Direitos Autorais
A Assurant, Inc. comercializa seus produtos e serviços através das seguintes marcas registradas: Assurant Solutions, Assurant
Specialty Property, Assurant Health e Assurant Employee Benefits. Cada marca registrada é de propriedade da Assurant, Inc. nos
Estados Unidos.
Exceto quando indicado em contrário, todos os materiais contidos no Site, incluindo, sem implicar em limitação, os logotipos, nomes,
direitos autorais e marcas registradas são marcas de propriedade da Assurant, Inc. ou imagens usadas por Nós com a permissão do
detentor dos direitos autorais. Note que podemos não deter direito autoral sobre os materiais exibidos em um site de terceiros, cujo
direcionamento é fornecido pelo nosso Site. Você sempre buscará a permissão do proprietário do site antes de copiar qualquer material
do mesmo.
Salvo acordo em contrário por escrito, nada contido no Site será considerado uma concessão a qualquer pessoa de qualquer licença ou
direito de usar qualquer imagem, logotipo, nome, marca registrada ou qualquer outra propriedade intelectual e que tal ação constituirá
uma violação dos direitos do titular.
Privacidade e Senhas
Nós valorizamos e protegemos a privacidade das Suas Informações. Através do uso do Site, Você concorda que qualquer informação
fornecida por Você ao utilizar Nosso Site, incluindo cookies, serão tratadas em conformidade com a Nossa Política de Privacidade
Online . Poderemos alterar a Nossa Política de Privacidade Online de tempos em tempos, sem o dever de notificá-lo.
Algumas partes do site poderão ser protegidas e precisarão de um código de identificação de usuário ("Nome do Usuário") e senha
para acesso. O acesso não autorizado ou o uso das referidas partes do Site é proibido. Para obter acesso a determinados serviços
online, Você terá a oportunidade de se registrar em Nosso Site. Você será responsável por manter a confidencialidade de seus dados e
sua senha e por restringir o acesso ao seu computador para evitar o acesso não autorizado à sua conta. Você aceitará a
responsabilidade por atividades que ocorram na sua conta e você tomará todas as medidas para garantir o sigilo da sua senha. Você
concorda em nos informar imediatamente caso você tenha razões para acreditar que a Sua senha está sendo usada de forma não
autorizada. Para sua proteção, se acreditarmos que qualquer acesso não autorizado possa vir a ocorrer ou tenha ocorrido, Nós
poderemos encerrar este acesso, sem aviso prévio a Você. Você também concorda que estamos autorizados a agir de acordo com as
instruções recebidas usando o seu Nome do Usuário e senha, e considerar tais instruções como autorizadas por Você.
Você não deverá usar o Site de nenhuma forma que cause interrupções ou possa fazer com que o acesso seja interrompido ou
prejudicado de alguma forma. Você reconhece e concorda que será responsável pelas comunicações eletrônicas enviadas a partir do
seu computador.
Transações com Cartões de Débito/Crédito
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Podemos reter os detalhes do cartão de crédito/débito fornecido a Nós por Você após o pagamento ter sido efetuado caso você nos
autorize, caso seja exigido pelo nosso processador de pagamento ou de outra forma exigido por lei. Não mantemos nenhum código de
segurança que Você possa nos ter fornecido, a fim de concluir a compra inicial. Isso auxilia na redução de fraude de cartão de
crédito/débito. Exceto em circunstâncias excepcionais, qualquer reembolso oferecido por Nós a Você com relação a qualquer produto
ou serviço que você tenha adquirido com o cartão de crédito/débito será estornado à conta do cartão de crédito/débito utilizado para
fazer a compra inicial.
Indenização
Na medida em que for permitido por lei, Você concorda em defender, indenizar e isentar a Nós, Nossas afiliadas e seus respectivos
diretores, executivos, funcionários e prepostos contra todas e quaisquer reivindicações, ações, processos ou procedimentos, assim
como todas e quaisquer perdas, responsabilidades, danos, custos e despesas (incluindo honorários advocatícios razoáveis) decorrentes
ou provenientes da utilização do Site por Você, ou de qualquer site de terceiros, assim como da violação por Você destes Termos de
Uso.
Isenção
Apesar de envidarmos todos os esforços razoáveis para assegurar que as informações contidas no Site são atuais, precisas e completas
na data de publicação, e fazermos o nosso melhor para corrigir os erros e omissões tão breve quanto possível; todas as informações,
produtos, serviços, conteúdos e outros materiais contidos no Site, acessíveis a partir do mesmo, ou a partir de um site de terceiro, serão
fornecidas "no atual estado" e sem garantias ou declarações de nenhum tipo, sejam expressas ou implícitas. Isso significa que Nós
renunciamos por escrito todas as garantias, sejam expressas ou implícitas, incluindo, sem implicar em limitação, as garantias de
titularidade e não-violação, assim como as garantias implícitas de comercialização e adequação para um propósito específico. Na
medida máxima do permitido por lei, Nós não aceitamos nenhuma responsabilidade por nenhuma perda ou dano direto ou indireto,
previsível ou não, incluindo danos indiretos, consequenciais, especiais ou exemplares, decorrentes da utilização do Site ou de qualquer
informação aqui contida. Os usuários deverão estar cientes de que eles utilizam o site e seu conteúdo por sua conta e risco. Se Você
estiver em um estado que não permite a isenção de responsabilidade por garantias implícitas, a isenção de responsabilidade acima, ou
uma parte dela, pode não se aplicar a você.
O conteúdo e as informações fornecidas por terceiros serão publicados no Site da maneira que estiverem sido fornecidos a Nós e Nós
não seremos responsáveis pela sua exatidão ou atualização. Você tomará as medidas adequadas para verificar estas informações antes
de agir com base nelas.
Limitação de Responsabilidade
O acesso e uso deste Site serão por conta e risco do usuário. Nós não seremos responsáveis por nenhum dano, prejuízo, perda ou
reivindicação, nem por nenhum dano punitivo, indireto, incidental, consequencial, exemplar ou especial de qualquer tipo, seja tal ação
baseada em delito, contrato, negligência, responsabilidade estrita, ou outra lei, mesmo que tenhamos sido avisados da possibilidade de
tais danos. Nós não seremos responsáveis por nenhum site de terceiros, por nenhum material contido em sites de terceiros ou pela
incapacidade de usar qualquer site de terceiros, assim como pelo defeito, omissão, erro, interrupção, atraso, vírus de computador ou
pela alteração ou acesso não autorizado às suas transmissões ou dados pessoais.
Se Você estiver em um estado que não permita a isenção de responsabilidade por garantias implícitas, a isenção de responsabilidade
acima, ou uma parte dela, poderá não ser aplicável a você. No entanto, você concorda que, em qualquer caso, Nossa responsabilidade
total por todos os danos, perdas, prejuízos ou reivindicações de qualquer tipo ou natureza será limitada ao valor que você tiver pagado
para acessar o Site.
Monitoramento de Ligações Telefônicas e E-mails
As chamadas telefônicas e os e-mails enviados a Nós, como resultado de Seu acesso ao Site poderão ser gravados para fins
administrativos, de segurança e treinamento, e conforme permitido de outra forma por lei. Ao usar esses métodos de comunicação
Você concorda com a ocorrência das referidas atividades.
Proteção de Dados e E-mails
Por favor, note que não há garantia de que qualquer e-mail enviado a este Site será recebido por Nós ou que a mensagem permanecerá
confidencial ao ser transmitida. O seu endereço de e-mail e o conteúdo do seu e-mail poderão ser compartilhados ou divulgados a
terceiros, os quais são necessários para direcionar o conteúdo do seu e-mail, e conforme de outro modo permitido por lei. Nós
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podemos reter o conteúdo do formulário ou e-mail, o endereço de e-mail e a Nossa resposta. Isso nos permitirá manter uma trilha de
auditoria do Nosso contato e fornecer o produto, serviço ou informação que Você possa ter solicitado.
Política de Avaliação, Revisão e Comentários
Nós encorajamos Você a submeter Suas avaliações, opiniões e comentários sobre os Nossos produtos e serviços, desde que os mesmos
cumpram Nossa Política de Avaliação, Revisão e Comentários, que está incorporada a estes Termos de Uso.
Você concorda em não veicular nenhum material que possa ser considerado, a Nosso exclusivo critério, sexualmente explícito,
pornográfico, indecente, ilegal, assediante, vulgar, difamatório, ofensivo, abusivo, obsceno, ameaçador, falso, SPAM, malware ou
censurável. Você não veiculará nenhum material que viole Nossos direitos de propriedade intelectual, ou os direitos de propriedade
intelectual de qualquer outra parte. Você também não poderá veicular informações relacionadas a materiais autopromocionais,
conteúdo político ou solicitações comerciais.
Nós não seremos responsáveis por nenhum conteúdo enviado por Você. Você reconhece e concorda que Nós podemos monitorar o
conteúdo enviado por Você; assim como excluir ou recusar a publicação de qualquer conteúdo enviado por Você, sem aviso prévio, e
utilizar ou divulgar todo o conteúdo fornecido por você, de qualquer modo, sem Sua aprovação prévia ou aviso prévio. Você também
concorda que não teremos nenhuma obrigação de obter uma licença ou compensá-lo pelo uso de qualquer conteúdo enviado por Você.
Feeds RSS [Alertas RSS]
Os feeds RSS permitem que o Bem Mais Seguro ofereça o conteúdo gratuito de notícias ("Conteúdo RSS") em formato XML para os
visitantes do site que usam agregadores RSS. Você não poderá utilizar uma plataforma para acessar o conteúdo RSS contendo links
funcionais que não levam o usuário diretamente ao artigo completo contido no site do Bem Mais Seguro. Se você decidir exibir o
Conteúdo RSS, você deverá fazê-lo de uma forma que a conexão bem-sucedida com o Conteúdo RSS seja viável. Você não poderá
adicionar nenhum conteúdo entre o link RSS e o site aplicável do Bem Mais Seguro. O uso do Conteúdo RSS exige que Você forneça
a devida atribuição ao Bem Mais Seguro. Você reconhece que o Bem Mais Seguro não tem obrigação de fornecer o Conteúdo RSS
para Você e que o Bem Mais Seguro poderá exigir que Você suspenda a distribuição, exibição ou utilização de qualquer outro
Conteúdo RSS, por qualquer motivo, a qualquer momento. O Conteúdo RSS não poderá ser usado para fins comerciais. Você está
proibido de alterar ou editar qualquer Conteúdo RSS fornecido pelo Bem Mais Seguro. Você também concorda que o Bem Mais
Seguro não será responsável por nenhum dano direto ou indireto resultantes da utilização por Você do Conteúdo RSS.
Independência das Disposições Contratuais
Caso qualquer tribunal, tendo jurisdição para decidir sobre essa questão, determine qualquer disposição destes Termos de Uso como
sendo inválida, a referida cláusula será removida destes Termos de Uso, sem afetar o restante do mesmo. As demais disposições destes
Termos de Uso continuarão sendo válidas e exequíveis.
Jurisdição e Exequibilidade
Você concorda em submeter-se à jurisdição exclusiva dos tribunais da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, para a
resolução de quaisquer controvérsias decorrentes destes Termos de Uso. Você concorda que, se Nós não exercermos ou utilizarmos
qualquer direito ou recurso contido nestes Termos de Uso (ou ao qual possamos ter direito sob qualquer lei aplicável), isso não será
considerado uma renúncia formal dos nossos direitos, sendo que esses direitos ou recursos ainda estarão disponíveis a Nós.
Integralidade do Acordo
Estes Termos de Uso compreendem a integralidade do acordo no que diz respeito aos itens discutidos acima.
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