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SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA e/ou as sociedades do GRUPO
SANCOR SEGUROS (em adiante SANCOR SEGUROS) são titulares dos Sítios Web
www.sancorseguros.com, www.gruposancorseguros.com e etc. (em adiante o Sítio).
Ao ingressar a estes sítios de Internet os usuários ficam expostos aos seguintes términos legais e
condições de uso. Recomendamos ler atentamente os mesmos. Advertimos que a utilização pelos
usuários das páginas www.sancor seguros.com, www.gruposancorseguros.com e etc. (o "Sítio"),
importa a automática conformidade com os mesmos ficando expostos a todos os términos,
condições, e avisos que possam encontrar-se nestes Términos Legais e Condições de Uso.
Os Términos Legais e Condições de Uso podem ser modificados ou atualizados em qualquer
momento e sem prévio aviso. Em qualquer destes casos, as modificações regerão a partir de sua
publicação “no Sítio”, pelo que lhe sugerimos visitar periodicamente e ler atentamente os
Términos Legais e Condições de Uso toda vez que ingresse “no Sitio” a fim de impor-se dos
alcances e conteúdos de ditas modificações ou atualizações, antes de fazer uso dos conteúdos “do
Sítio”.
No caso de que alguma parte dos Términos legais e Condições de uso sejam consideradas nulas,
ilegais ou que não seja exigível judicialmente por algum tribunal ou outro órgão competente, dita
parte será separada do resto dos Términos e Condições, os quais seguirão tendo validez e serão
exigíveis judicialmente.

Âmbito de Aplicação
Os “Términos legais e condições de uso” do Grupo Sancor Seguros se aplicam só a este Sítio e aos
sítios das sociedades do GRUPO SANCOR SEGUROS, não assim aos sítios de terceiros aos que os
usuários acedam por meio de links. SANCOR SEGUROS lhes sugere que nestes casos se informem
acerca das condições de uso adotadas em cada um desses sítios.
O aceso aos vínculos de qualquer outro sítio ou página ficará sob sua exclusiva responsabilidade e
SANCOR SEGUROS não assume responsabilidade alguma pelos danos que possa causar dita
vinculação.
Expressamente SANCOR SEGUROS manifesta que não assume responsabilidade pelos erros,
falhas ou impossibilidade de aceso aos sítios ou páginas em razão de hiper vínculos ou outras
funções de enlaces incluídos no sítio e se proporcionarem vínculos com sítios de software para
descarregar será só para a utilidade dos usuários e não assumiremos nenhuma responsabilidade
pelas consequências associadas ao descarrego de software.
O Sítio pode brindar aceso à informação subministrada por terceiros no Sítio ou os sítios das
empresas do Grupo Sancor Seguros ou vínculos de hipertexto com outros endereços de Internet.
A informação contida em nosso Sítio ou sítios das empresas do Grupo de nenhuma maneira
manifesta, já seja expressa ou implicitamente, a adesão ou aprovação do assessoramento, as
opiniões, a informação, os produtos ou serviços de terceiros. Não controlamos, nem garantimos,
nem assumimos responsabilidade alguma pela exatidão, oportunidade, ou incluso a
disponibilidade continua ou existência de ditos conteúdos, hiper vínculos, sítios ou páginas de
terceiros vinculados com este Sítio.
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Fica sob a exclusiva responsabilidade dos usuários o aceso a este Sítio desde uma jurisdição
diferente da República Argentina e SANCOR SEGUROS se desliga de toda responsabilidade por
qualquer descumprimento de leis ou regulamentações locais em que os usuários possam incorrer
como consequência do uso da página e o ingresso na mesma.
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As pessoas que se encontrando fora deste país acedam a estas páginas deverão requerer
assessoramento profissional independente sobre a possibilidade de aceder às mesmas desde o
lugar em que se encontrem.

Política de Confidencialidade e Proteção de Dados Pessoais
A “Política de confidencialidade e proteção de dados pessoais” do Grupo Sancor Seguros forma
parte dos “Términos e Condições de Uso” deste sítio. Portanto a aceitação dos términos legais e as
condições de uso deste sítio implicam a aceitação da política de confidencialidade e tratamento
dos dados pessoais.
Pedimos-lhe que leia atentamente a mesma antes de subministrar qualquer dado pessoal. Pode
aceder ao texto íntegro da mesma mediante o link localizado no setor inferior da tela.

Informação sobre Produtos e Serviços
O sítio contém informação sobre os produtos e serviços que SANCOR SEGUROS comercializa no
âmbito da República Argentina.
A informação contida sobre os mesmos não é uma descrição completa de todos os términos e
condições aplicáveis aos produtos e/ou serviços que se oferecem e não se encontra livre de
imprecisões técnicas, erros tipográficos, referências a produtos ou serviços descontínuos ou não
disponíveis ou outros erros. DESTACAMOS QUE TODA A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE
SÍTIO ACERCA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DAS EMPRESAS DO GRUPO SANCOR
SEGUROS SE PROPORCIONA UNICAMENTE COM CARÁTER INFORMATIVO. Para uma
descrição completa do alcance e limitações das coberturas de seguro, solicite o assessoramento de
um de nossos produtores assessores.
FICA ENTENDIDO, CONVENIDO E ACEITADO PELO USUÁRIO QUE A INFORMAÇÃO
PROPORCIONADA PELO SÍTIO SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA COMPANHIA NÃO
CONSTITUI UMA OFERTA, PROPOSTA OU CONVITE A CONTRATAR.
Os produtos e serviços estão sujeitos aos términos e condições do contrato correspondente a cada
um deles.
A informação sobre os produtos e serviços das empresas do Grupo Sancor Seguros se refere
exclusivamente aos produtos e serviços que são comercializados na República Argentina. Os
produtos descritos nestas páginas não estão destinados a ser comercializados em jurisdições
diferentes da República Argentina.
Recomendamos aos usuários deste sítio que acedam desde países nos que operam empresas do
Grupo Sancor Seguros e que necessitem informação sobre os produtos ou serviços das empresas
do grupo Sancor Seguros que visitem o sítio das sociedades do Grupo Sancor Seguros dos
respectivos países.
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Outros Conteúdos
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O resto da informação contida no sítio ou em qualquer das páginas das sociedades do GRUPO
SANCOR SEGUROS não deve ser interpretada como assessoramento legal, fiscal ou profissional
de nenhum tipo nem poderá entender-se que dita informação implica a adoção de posições ou
opiniões a respeito de nenhum tema. Como consequência, SANCOR SEGUROS não assume
responsabilidade alguma ao respeito. Aos fins da obtenção de opiniões e/ou assessoramento o
usuário deve consultar a profissionais de sua confiança respeito de sua situação particular.

Propriedade Intelectual e Industrial
O direito de propriedade intelectual sobre a página, os conteúdos, as telas, o material utilizado
para sua preparação e toda outra obra científica, literária ou artística incluídas neste Sítio ou nos
sítios das empresas do Grupo Sancor Seguros pertence a Sancor Seguros ou bem Sancor Seguros
tem a licença do proprietário e tem a faculdade de publicá-la, executá-la, expô-la em público,
adaptá-la ou reproduzi-la.
Em consequência, não podem ser modificados, copiados, reproduzidos ou distribuídos,
transmitidos, divulgados, licenciados, cedidos total ou parcialmente, nem se encontra autorizada
a criação de trabalhos derivados do uso da informação, o software, os produtos ou serviços
incluídos no sítio sem o prévio consentimento por escrito de SANCOR SEGUROS.
Permite-se imprimir, copiar, descarregar e armazenar fragmentos deste Sítio ou dos sítios das
empresas do Grupo Sancor Seguros exclusivamente para informação pessoal dos usuários, ou
para facilitar o uso de algum produto ou serviço de alguma das empresas do Grupo.
Proíbe-se qualquer outro uso a menos que se solicite e obtenha de SANCOR SEGUROS o
consentimento escrito prévio.
SANCOR SEGUROS e / ou qualquer das sociedades do grupo se reserva o direito de efetuar, em
qualquer momento e sem prévio aviso, quantas modificações, variações, supressões ou anulações
nos conteúdos e na forma de apresentação dos mesmos considere necessárias.
Todas as marcas comerciais, desenhos, emblemas, imagens, logotipos, isotipos, combinações de
cores, combinação de letras e números, frases publicitárias e todo outro signo com capacidade
diferente dos produtos ou serviços das empresas do grupo que apareçam publicados neste sítio
web são propriedade de SANCOR SEGUROS e se encontram protegidos pelas leis que regulam a
Propriedade Intelectual, as Marcas e Patentes.
Nenhum conteúdo pode interpretar-se como uma concessão, sob nenhuma forma, de licencias ou
direitos para fazer uso de nenhum material comercial exibido neste sítio web sem licença escrita
da Companhia.
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Uso Indevido e Responsabilidade
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O usuário se obriga a não enviar nem transmitir documentos ou software que contenham vírus de
qualquer natureza ou outros elementos que pudessem causar danos ao sítio ou a seus usuários
e/ou de alguma forma inibir ou restringir o uso do sítio por terceiros.
O usuário se obriga a não enviar informação ou conteúdos contrários à moral e os bons costumes
ou de caráter injurioso, ofensivo, difamatório, obsceno, pornográfico, ou de outra forma objetável,
incluindo, mas sem limitar-se à transmissão de mensagens ou informação que em si mesmos
constituam ou alentem condutas contrárias à legislação vigente nacional ou internacional ou
deem lugar a ações por responsabilidade civil.
SANCOR SEGUROS se reserva o direito de desabilitar sem prévio aviso aos usuários que possuam
clave de acesso a este sítio Web se detectar-se o uso indevido do sítio Web fato que fica a
consideração e critério dos administradores do mesmo.
SANCOR SEGUROS não garante que a informação, o software ou o material ao que o usuário
pudesse aceder através das páginas do sítio se encontre livres de vírus de qualquer natureza ou
outros elementos que pudessem causar danos potenciais ou reais aos usuários ou a sua
propriedade. Em consequência não se responsabiliza por nenhum dano direto, indireto, com
causa ou outro que pudesse resultar do uso, descarrega, e/ou consulta de informação, dados,
texto, imagens, vídeos, áudio ou outro material incluído no sítio, suas páginas ou as páginas ou
sítios conectados ou relacionados por hiper vínculos ou outras funções de enlace.

Jurisdição e Legislação Aplicável
O usuário aceita que todo conflito de interesses ou diferença que possa surgir como consequência
do uso do sítio será resolvido de acordo com as leis da República Argentina e será submetido à
jurisdição e competência dos Tribunais Ordinários da Cidade Autônoma de Buenos Aires,
República Argentina.

“Remarketing de Google” à “Política de Confidencialidade…” de
Sancor.
Na “Política de Confidencialidade e proteção de dados pessoais” de SANCOR SEGUROS, incluiria
um título com posterioridade a “Uso de informação e tratamento de dados pessoais” que seria o
seguinte com o conteúdo que imediatamente acompanho:

“Google Remarketing”
SANCOR SEGUROS utiliza “Google Remarketing”, um serviço de Google para os anúncios em
Internet. Com este fim, a informação sobre seus hábitos de navegação, durante sua visita em nossa
página web é recolhida de forma anônima e armazenada mediante o uso dos "cookies" (cuja
duração em seu ordenador é de 30 dias). Pode desativar este uso de "cookies" de Google, fazendo
clique no enlace: Centro de Privacidade Google. Para obter mais informação sobre esta tecnologia
de Google, por favor consulte a política de privacidade de Google.
Servir publicidade mediante o serviço de Google Adwords: Ao aceder à página web de SANCOR
SEGUROS se instala uma cookie de Google Adwords no ordenador do Usuário. Esta cookie se
utilizará para mostrar publicidade, anúncios de texto, gráficos ou vídeos, aos Usuários que tenham
visitado previamente nossa página web.
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Dita cookie NÃO guarda em nenhum caso informação pessoal dos Usuários. Somente informação
sobre sítios visitados e interesses mostrados mediante a navegação por Internet.
No caso de querer inabilitar nossas cookies ou as de Google Adwords pode aceder ao Administrador de preferências de anúncios de Google ou também pode inabilitar o uso de cookies de outros.
Acerca das cookies: Ao igual que a maioria das empresas que operam mediante sítios de Internet,
SANCOR SEGUROS utiliza cookies para melhorar a experiência dos usuários na Web. SANCOR
SEGUROS não pode utilizar estas cookies, de nenhuma maneira, para identificar pessoalmente a
um usuário/cliente, assim como tampouco estas cookies poderão danar seu sistema ou arquivos.
O que são os cookies?: Uma cookie pode definir-se como um arquivo de texto que um servidor web
envia a seu navegador desde o instante no que se acede ao mesmo. A cookie ou arquivo de texto se
implanta no disco duro de seu ordenador, incorporando informação relativa ao usuário. Uma vez
que seu navegador finaliza uma sessão, a cookie implantada no disco duro de seu ordenador cessa
de funcionar. É importante lembrar que nosso sítio web será capaz de lembrar a informação que
lhe concerne ou a relativa à suas preferências até o momento no que a sessão de seu navegador
finaliza (se a cookie é temporal) ou até o instante no que é definitivamente eliminada de seu sistema.
Seu navegador só permite que os servidores web acedam às cookies - e à informação que nelas se
contém- na medida em que eles mesmos a tivessem implantado no disco duro de seu ordenador,
e não àquelas outras que tivessem sido remitidas por outros sítios web. Em qualquer caso, as
cookies não podem, sob nenhuma circunstância, conter mais informação que a que o usuário
voluntariamente proporciona estando, assim mesmo, impossibilitadas para invadir o disco duro
de seu ordenador e remitir sub-repticiamente informação pessoal ou de outro gênero a nosso sítio
web. No caso de querer inabilitar nossas cookies ou as de Google Adwords se poderá aceder ao
Administrador de preferências de anúncios de Google ou também pode inabilitar o uso de cookies.
Nossas cookies em nenhum caso podem ser executadas como códigos ou incluir vírus em seus
textos.
As cookies de terceiras companhias: SANCOR SEGUROS não assume responsabilidade alguma
enquanto às cookies alheias que terceiras partes puderem instalar no disco duro de teu ordenador.
O uso que fazem estas terceiras partes estará sujeito, em seu caso, as suas próprias políticas de
privacidade e não à Política de privacidade de SANCOR SEGUROS.
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