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Política Privacidade
A sua privacidade é importante para nós. É política do respeitar a sua privacidade

em relação a qualquer informação sua que possamos coletar no site, e outros sites que
possuímos e operamos.

É importante que o Titular leia e compreenda essas regras, especialmente
aquelas provenientes da legislação emvigor.

Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas
para lhe fornecer um serviço.

Apenas retemos as informações coletadas pelo tempo necessário para fornecer
o serviço solicitado quando necessário.

Não compartilhamos e nem revelamos em hipótese alguma, informações de
identificação pessoal publicamente ou com terceiros, exceto quando exigido por lei.

Para execução de nossos serviços podemos coletar as seguintes informações:
 Dados individuais - nome, endereço (e comprovante de endereço), outros dados

de contato (p. ex., endereço de e-mail e telefone), sexo, estado civil, dados de
familiares, data de nascimento e naturalidade, cargo e histórico da relação
laboral, relação com o tomador do seguro, segurado, beneficiário ou lesado;

 Dados de identificação - números de identificação emitidos por entidades ou
agências governamentais, incluindo número de CPF, RG ou Carteira Nacional de
Habilitação, Passaporte;
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 Informação Financeira - número do cartão de pagamento, número da conta
bancária e dados da conta, rendimentos e outras informações financeiras.

 Risco segurado - Informação sobre o risco a ser segurado ou sobre o risco que já
é objeto de cobertura securitária;

 Dados sobre saúde - atual ou anterior estado clínico físico ou mental, estado de
saúde, informação sobre lesões ou deficiência;

 - Outros Dados Pessoais Sensíveis - origem étnica ou racial, opiniões políticas,
crenças religiosas ou filosóficas, adesão a sindicatos, dados genéticos, dados
biométricos, dados relativos à vida sexual ou orientação sexual da pessoa;

 Informação sobre a apólice - Informação sobre cotações recebidas e apólices
colocadas;

 Informações sobre Crédito e Prevenção à Fraudes - histórico de crédito e
classificação de crédito, (informação acerca de condenações, dados sobre
acusações de crime e sanções recebidos de diversas bases de dados anti-fraude
e de sanções) ou de entidades reguladoras ou autoridades públicas;

 Sinistros Reclamados no Passado - Informação acerca de sinistros abertos no
passado, que podem incluir dados de saúde e outros Dados Pessoas Sensíveis;

 Sinistros Atuais - Informação acerca de sinistros atuais, que podem incluir dados
de saúde, e outros Dados Pessoais Sensíveis (Conforme descrito na definição de
Risco Segurado).

 Dados de Marketing - quer a pessoa tenha ou não consentido receber
informação de marketing enviada pela APURE ou por terceiros.

 Dados de Pessoas e seus familiares, online e/ou por telefone, ou através de
correspondência escrita.

http://www.apure.com.br/


Rua Conselheiro Saraiva nº 207 - Cjs. 908, 909 e
910 - Santana - São Paulo - SP • CEP: 02037-020
Tel. +55 11 4118-4300

www.APURE.com.br

 Dados da parte contrária no sinistro (autor/réu), testemunhas, peritos.
 Dados de Outros participantes no mercado segurador, tais como Seguradoras,

Resseguradoras;
 Dados de Agências de Proteção ao Crédito
 Dados antifraude e outra bases de dados de terceiros, incluindo listas de sanções

comerciais, dados sobre Pessoas Politicamente Expostas e outras informações
relevantes para controle de fraudes e prevenção à Lavagem de Ativos e ao
Financiamento ao Terrorismo, nos termos da legislação relevante sobre o tema.

 Dados de Agências e Autoridades Governamentais, como autoridades de registo
de veículos e autoridades tributárias

 Preenchimento e colheita de Formulários de sinistros
Sempre que a APURE tenha que obter estas informações diretamente junto dos

titulares, estes serão informados sobre a exigência dessas informações e sobre quais as
consequências de sua eventual recusa em fornecê-las.

O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós. Por
esse motivo não podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de
privacidade.

O uso do nosso site será considerado como aceitação de nossas práticas em torno
de privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre como lidamos
com dados do usuário e informações pessoais, entre em contato conosco.

Compromisso do Usuário
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O usuário se compromete a fazer uso adequado dos conteúdos e da informação que
o oferece no site e com caráter enunciativo, mas não limitativo:

 A) Não se envolver em atividades que sejam ilegais;
 B) Não difundir propaganda ou conteúdo de natureza racista, xenofóbica, jogos

de sorte e azar, qualquer tipo de pornografia, de apologia ao terrorismo ou
contra os direitos humanos;
Mais informações
Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se

houver algo que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro
deixar os cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso
site.

Alterações a POLITICA DE PRIVACIDADE independente de aviso
O presente Aviso de Privacidade pode ser alterado a qualquer momento, sem

necessidade de notificação prévia, produzindo efeitos imediatos.
Caso a APURE altere o presente Aviso de Privacidade este documento será

atualizado imediatamente para sua versão mais recente.
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