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AVISO LEGAL 
 
 

Condições de fornecimento de informação e de apresentação de produtos e serviços da 
Previseguro – Mediação de Seguros, Lda (de ora em diante Previseguro), com sede na Rua 
Fernando Namora, 46 B, Escritório 2, 1600-454 Lisboa, contribuinte nº 501178910, com capital 
social de € 100.000,00, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o nº 
1429 e registada na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o nº 
414413286/3. 
Ao aceder ao sitio www.previseguro.pt, o utilizador subscreve expressamente os termos e as 
condições a seguir indicadas: 

• As informações prestadas são de carácter geral e meramente indicativas, destinando-
se, em exclusivo, a permitir ao utilizador uma adequada ponderação do leque de 
produtos e serviços disponibilizados pela Previseguro; 

• A Previseguro procura assegurar-se que a informação prestada seja precisa, completa 
e actual; 

• O sitio www.previseguro.pt pode incluir links na Internet que sejam detidos ou operados 
por terceiros, deverá rever e aceitar as regras desse sitio antes de o utilizar. 
Também deverá aceitar que a Previseguro não controla o conteúdo desses sítios e não 
pode assumir qualquer responsabilidade pelos materiais criados ou publicados por 
esses sítios de terceiros; 

• Todas as informações e, em geral, os conteúdos do sitio www.previseguro.pt podem 
ser alterados sem aviso prévio, com excepção daqueles a que a lei expressamente o 
obrigue; 

• A Previseguro declina qualquer responsabilidade por prejuízos ou danos materiais ou 
pessoais que possam advir, directa ou indirectamente, da indicada utilização da 
informação contida neste sítio; 

• O utilizador deste sitio reconhece os direitos de propriedade intelectual da Previseguro 
sobre os elementos que o constituem, designadamente os textos, as imagens, os 
gráficos e os logótipos utilizados; 

• A Previseguro permite que visualize as suas páginas no seu computador ou que 
imprima cópias de extractos dessas páginas exclusivamente para seu uso pessoal e 
não para redistribuição, excepto se a Previseguro o permitir por escrito; 

• O sítio é disponibilizado ao utilizador através de redes de telecomunicações, por cujos 
erros de transmissão ou deficiências técnicas a Previseguro não é responsável; 

• Quaisquer tentativas de alteração de informação, de carregamento de informação, ou 
qualquer outra acção que possa causar dano e pôr em risco a integridade do sistema, 
é estritamente proibido e podem ser punidas de acordo com a legislação em vigor; 

• Não é permitida a reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo do sitio 
www.previseguro.pt, sem autorização prévia dos seus proprietários. 
 
Para informação institucional obrigatória, nos termos do Decreto-Lei 144/2006, de 31 
de Julho e Norma Regulamentar nº 17/2006-R da Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões, por favor, visite 
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/27C916AC-58E1-4848-BFAA-1F44BDCBACE3.htm 
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Informação Institucional 
O Decreto-Lei 144/2006, de 31 de Julho e Norma Regulamentar nº 17/2006-R da 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 
 
Instituição - Previseguro - Mediação de Seguros, Lda, com sede na Rua Fernando 
Namora, 46 B, Escritório 2, 1600-454 Lisboa, contribuinte nº 501178910, com capital 
social de € 100.000,00, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
com o nº 1429. 
Registada na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o nº 
414413286/3 
Categoria - Mediador de Seguros  
Tipo de Autorização - Vida e não Vida 
Data de Inscrição – 16/10/2014 (Vida e não Vida) 
Administrador Responsável: António Henrique de Oliveira Peixoto (Vida e não Vida) 


