BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
Este website, bem como informações, ferramentas e/ou serviços fornecidos por Banco Crédit
Agricole Brasil S.A. (“Banco Crédit Agricole”), têm uso restrito aos fins propostos no site, e estão
sujeitos à lei brasileira e normas correlatas, bem como aos seguintes termos e condições de uso
(“Termos e Condições de Uso”) abaixo relacionados. Ao utilizar o conteúdo e/ou ferramentas
disponíveis, o usuário aceita os Termos e Condições de Uso aqui estabelecidos.
Restrições acerca de Leis e Regulamentos Estrangeiros
O conteúdo e ferramentas do site não são voltados a pessoas submetidas a leis de países em que,
devido à sua nacionalidade, domicílio ou outra razão, a circulação, acesso ou navegação neste site
seja proibida. Pessoas sujeitas a tais restrições não devem visitar o website do Banco Crédit Agricole.
Confidencialidade das informações do Usuário
O Banco Crédit Agricole se reserva o direito de utilizar as informações e sugestões coletadas no site
para o melhoramento do mesmo, utilizando os meios disponíveis para assegurar a confidencialidade
e integridade das informações fornecidas.
Para mais informações sobre a utilização das informações coletadas no site, favor consultar nossa
Política de Privacidade.
Propriedade Intelectual
O Banco Crédit Agricole detém os direitos autorais de todo o conteúdo das páginas deste website,
tais como informações, ferramentas, sons, documentos que podem ser baixados do site, além de
gráficos e desenhos.
É vedada a reprodução ou representação total ou parcial deste site, através de qualquer meio, bem
como a utilização do material aqui disponível para fins públicos e/ou comerciais, sem o expresso
consentimento do Banco Crédit Agricole.
É permitido entretanto, baixar ou imprimir determinadas seções do site para uso estritamente
pessoal, sob a condição de que se mantenha as menções relacionadas aos direitos autorais e
propriedade intelectual dos mesmos.
O nome “Crédit Agricole”, bem como os logotipos correspondentes aos mesmos são de propriedade
do Banco Crédit Agricole. É proibida a reprodução, utilização ou modificação destes para qualquer
finalidade, sem a autorização do Banco Crédit Agricole.
Modificações
O Banco Crédit Agricole pode a qualquer tempo modificar estes Termos e Condições de Uso sem
prévio aviso. Cabe ao usuário rever este documento a cada visita ao website ou utilização de serviços
aqui contido, certificando-se da concordância com o mesmo. Ao acessar o site e/ou utilizar os
serviços aqui oferecidos, o usuário concorda com os Termos e Condições de uso, incluindo as

eventuais alterações ocorridas.
Garantias, Responsabilidades e Danos do Banco Crédit Agricole
Todas as informações contidas no site têm caráter meramente informativo, e embora colhidas em
fontes confiáveis e selecionadas, o Banco Crédit Agricole não se responsabiliza e não pode ser
responsabilizado em nenhuma circunstância pela exatidão, importância, atualização e veracidade de
tais informações, bem como não se responsabiliza nem pode ser responsabilizado por decisões
tomadas com base nas mesmas e eventuais prejuízos decorrentes de sua utilização. O conteúdo do
site não deve ser utilizado como base para decisões pessoais, legais ou financeiras, devendo o
usuário consultar o correspondente profissional capacitado. Resultados passados de uma aplicação
não são garantias de desempenhos futuros.
Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de
seguro ou, ainda, pelo garantidor de crédito.
O Banco Crédit Agricole se isenta de qualquer responsabilidade em problemas de transmissão de
dados que gerem interrupção, atraso e cessação da transmissão ou outra falha não citada, assim
como dos prejuízos causados por estes motivos. Também se isenta de responsabilidade por dano ou
perda de equipamento ou sistema causada por falha de sistema e servidor de internet, vírus que
venha a afetar o equipamento em virtude da utilização, acesso ou navegação no site, ou como
conseqüência da transmissão de dados, arquivos, imagens, textos ou áudios contidos no mesmo.
O usuário é inteiramente responsável pela confiança que vier a depositar no site e nas informações e
serviços nele contidos.
Lei Aplicável e Resolução de Conflitos
Toda e qualquer controvérsia decorrente destes Termos e Condições de Uso será solucionada de
acordo com a lei brasileira

