
Cláusula de não responsabilidade, Eu reconheço e aceito que Manuel Gonçalves transmita meu 

pedido para Cembra Money Bank SA ; Cashgate SA ; BankNow SA e BCGE (aqui denominados 

pelo estabelecimento financeiro) por internet, e-mail ou fax/correio.Outrossim, confirmo os 

pontos seguintes: Exame do pedido e informações relativas aos créditos: Eu confirmo a 

veracidade de todos os dados a meu respeito e autorizo o estabelecimento financeiro, no ãmbito 

do exame do presente pedido e da relação contratual, para adquirir informações a meu respeito 

para com terceiros, nomeadamente os bancos, a central de informação de crédito (ZEK), as 

autoridades (p.ex. gabinete de cobrança coercitiva, administrações fiscais, controle de 

moradores, autoridades de proteção da criança e do adulto), sociedades de informações 

econômicas, intermediários de crédito, empregadores de sociedades do grupo do estabelecimento 

financeiro e, se for o caso, da Associação pela gestão do centro de informação sobre o crédito ao 

consumo (IKO). Para os fins mencionados, liberto esses organismos do sigilo bancário, postal de 

função ou de negócios. Além disso, autorizo o estabelecimento financeiro para anunciar o 

presente pedido a ZEK e, se for o caso, para o IKO assim como, no caso de obrigação legal 

correspondente, para outros organismos. São especialmente informados o tipo, o montante e as 

modalidades do crédito ou financiamento, assim como os dados pessoais do requerente e os 

eventuais atrasos de pagamento mencionados ou abusos. Eu consto que a ZEK e o IKO têm o 

direito de dar para seus membros informações relativas aos dados comunicados. O 

estabelecimento financeiro pode recusar o pedido sem fornecer motivos. Colaboração com 

intermediários: O estabelecimento financeiro pode, em caso de pedidos que foram submetidos 

por um intermediário, trocar informações necessárias ao exame do pedido/ da solvabilidade e à 

conclusão e execução do contrato com o mesmo. Dados relativos ao parceiro: Por ter feito, no 

pedido, algumas indicações relativas ao meu esposo/esposa ou meu/minha parceiro(a) 

registrado(a) ("parceiro,a“), confirmo ter comunicado ao meu parceiro o presente pedido,(ii) 

que o estabelecimento financeiro possa verificar as indicações atrás referidas diretamente junto 

com meu parceiro e (iii) que meu parceiro aceite que o estabelecimento financeiro adquira 

informações a seu respeito ( inclusive pedidos de informações junto à ZEK) tais como acima 

mencionados. Tratamento de dados: Eu autorizo o estabelecimento financeiro a tratar e avaliar 

meus dados para efeitos de marketing e gestão de riscos, e estabelecer perfis neste contexto. 

Autorizo o estabelecimento financeiro a propor outros produtos e serviços, inclusive os das 

sociedades do seu grupo. Em qualquer momento, posso revogar esta autorização de tratamento 

dos meus dados para fins marketing ou envio de informações. Colaboração com prestadores de 

serviços (externalização): O estabelecimento financeiro pode externalizar prestações para 

terceiros (aqui os “prestadores”), especialmente no que diz respeito ao tratamento dos processos 

comerciais, a segurança informática e a gestão dos sistemas, o estudo e a prospecção de 

mercados, a determinação dos riscos de crédito e de mercados pertinentes para os negócios, 

assim como o gestionamento das relações contratuais (p.ex. tratamento de pedidos e contratos, 

embolso, comunicação com os clientes). O estabelecimento financeiro fornece para esses 

prestadores os dados necessários à execução de suas obrigações contratuais e também pode 

transmitir esses dados no exterior. Os prestadores de serviços, assim como seus colaboradores e 

subempreiteiros, têm a obrigação contratual de garantir a proteção dos dados conforme definido 

nos requerimentos da Lei federal sobre a proteção dos dados, de observar o sigilo bancário em 

conformidade com a Lei federal sobre os bancos e cumprir o dever de confidencialidade. Neste 

contexto, reconheço que meus dados podem ser transmitidos a prestadores estabelecidos em 

Estados que, se for o caso, não dispõem de proteção de dados como a da Suíça. Eu aceito que o 

estabelecimento financeiro use meios eletrônicos para comunicar comigo ou intermediário. 

Também aceito a transmissão de dados por internet e estou ciente no fato de que internet é uma 

rede aberta e acessível a todos. Por conseguinte, Manuel Gonçalves e o estabelecimento 

financeiro não podem garantir a confidencialidade dos dados transmitidos por internet. Por isso, 

terceiros podem concluir à existência atual ou futura de uma relação de negócios (bancário 

quando necessário) entre eu próprio e o estabelecimento financeiro. A concessão de crédito é 

proibida se causar o superendividamento (art.3 LCD). Consto pela presente ter lido as 

informações jurídicas na íntegra e declaro aceitá-las em todos os aspectos. 
 

 


