Aviso Legal
Produtos e serviços prestados pela Cigna e suas Filiais
"Cigna®" é uma marca registada da Propriedade CignaIntelectual, Inc., licenciado para o uso da
CignaCorporation e suas Filiais. CignaCorporation é uma empresa de participações e não é um
seguro ou uma empresa operacional. Assim, os produtos e serviços são fornecidos exclusivamente
por empresas controladas e não por CignaCorporation. Por "Cigna" pode referir-se a
CignaCorporation ou uma ou mais de suas filiais, mas quando utilizado em conexão com a oferta de
um produto ou serviço, refere-se sempre a uma filial.

Descrição do produto - Não Disponível em todos os Países
A descrição dos produtos, se for o caso, efectuado no site Cignaeurope.com não tem como
finalidade uma oferta de venda ou solicitações com relação a qualquer produtos ou serviços. Alguns
produtos podem não estar disponíveis em todas as jurisdições. Quem estiver interessado em um
determinado produto deve contactar a empresa Cigna indicado qual o produto para que se
determine se o mesmo está disponível na sua jurisdição e solicitar uma cópia da apólice ou
prospecto aplicável para uma descrição completado produto.

Links para outros sites
Ao visitar Cignaeurope.com, você pode deixar o site da Cigna e aceder a determinados sites nãoCigna. Cigna não controla o conteúdo e precisão desses sites e, portanto, não será responsável por
seu conteúdo e precisão. O seu acesso a sites não-Cigna é por sua conta risco. Outros sites na
Internet podem conter material não editado, sexo explícito, imagens violentas, racistas ou outros
tipos de material, que pode ser ofensivo para si. O acesso outros sites da Web é por sua conta e
risco.
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Todo o material, incluindo qualquer link para outros sites e conteúdos encontrados em sites ligados
é fornecido "tal como está" e sem quaisquer garantias expressas ou implícitas, incluindo garantias de
comercialização ou adequação para um propósito particular. Devido à natureza da Internet, Cigna
não garante que o acesso a Cignaeurope.com ou a quaisquer de suas páginas será ininterrupto ou
livre de erros. A Cigna não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente à utilidade
do ou dos resultados esperados do material contido Cignaeurope.com. Note-se que algumas
jurisdições podem não permitir a exclusão de garantias implícitas pelo que algumas das exclusões
acima pode não se aplicar a si. Por favor, verifique as leis locais para tais restrições.

Vírus, worms, uso de arquivos

Cigna não pode e não garante que os arquivos disponíveis para download a partir deste site são
livres de vírus, worms, cavalos de Tróia ou outro código que tem propriedades contaminantes ou
destrutivas. A Cigna não da quaisquer garantias expressas ou implícitas, representações ou menções
de qualquer natureza (incluindo, sem limitação, garantias de título, não violação ou adequação a
uma finalidade específica) em relação aos arquivos disponíveis para download neste site. Em
nenhuma circunstância a Cigna pode ser responsabilizada por si ou qualquer outra pessoa por
qualquer decisão ou acção tomada por si ou qualquer outra pessoa na dependência de resultados
obtidos do uso de ficheiros transferidos a partir deste site. Estes ficheiros podem ser descarregados
e/ou impressos apenas para uso pessoal. A autorização para imprimir ou reproduzir
electronicamente qualquer documento ou gráfico, no seu todo ou em parte, por qualquer motivo,
excepto para uso pessoal é expressamente proibida, salvo prévia autorização por escrito obtida pelo
detentor do copyright da Cigna.

Informações de Saúde
As informações de saúde contidas neste site são fornecidas pela Cigna exclusivamente para fins
informativos como um serviço público para promover a saúde do consumidor. Não constituem
aconselhamentos médico e não se destinam a ser um substituto para a assistência médica adequada
fornecida por um médico. Cigna não assume qualquer responsabilidade por qualquer circunstâncias
decorrentes do uso, mau uso, interpretação ou aplicação de qualquer informação fornecida neste
site. Consulte sempre o seu médico para exames adequados, tratamento, testes e recomendações
de cuidados. Não confie nas informações de este site como uma ferramenta de autodiagnóstico.

Declarações Prospectivas
Cignaeurope.com pode, de tempos em tempos conter declarações que incluem informações sobre
as perspectivas financeiras, planos e objectivos de gestão para operações futuras, condições
económicas, tendências e incertezas conhecidos prospectivas. Cigna adverte o leitor de que os
resultados reais podem diferir materialmente daqueles que Cigna espera, dependendo do resultado
de certos factores. Em alguns casos, Cigna descreve incertezas quando oferece previsões futuras.
Alguns factores que podem fazer com que os resultados reais da Cigna difiram materialmente das
declarações futuras ("Factores de Risco") estão listados nos recentes Formulário 10-K ou Formulário
10-Q. A Cigna esta registado na Securities and Exchange Commission. A Cigna não assume qualquer
obrigação de corrigir ou actualizar quaisquer declarações previsão no site da Cigna. Cigna também
adverte o leitor que a lista de factores de risco que aparece no mais recente Formulário 10-K ou
Formulário 10-Q Cigna que esta arquivados junto à SEC podem ser modificados a posteriores, tais
como Form 8-K, relatório aos accionistas, e outros documentos apresentados à SEC.

Marca Registada
Há referências ao longo Cignaeurope.com para várias marcas comerciais ou marcas de serviço e
estes, sejam elas registadas ou não, são de propriedade de seus respectivos proprietários. O uso
deste site não significa qualquer licença ou autorização de uso de direitos de propriedade intelectual
ou industrial da A Cigna ou quaisquer outros direitos relacionados a este site que está sendo
concedido.

Responsabilidade Limitada

Você concorda que acedendo a Cignaeurope.com que sob nenhuma circunstância ou quaisquer
teorias de responsabilização no âmbito do direito internacional ou civil comum ou legal, incluindo
mas não limitado a responsabilidade objectiva, teorias negligência ou outro ato ilícito ou de
contrato, as leis de patentes ou de direitos autorais, será A Cigna ser responsabilizada por danos de
qualquer tipo de ocorrência a partir da utilização deste site ou qualquer informação, produtos ou
serviços obtidos neste sítio web, incluindo directos, indirectos, consequentes, acidentais, ou
punitivos (mesmo que A Cigna tenha sido avisada da possibilidade de tais danos), em toda a
extensão permitido por lei. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de certos
danos assim algumas dessas limitações podem não se aplicar a si.

Cálculos e decisões de investimento
As calculadoras \ cálculos financeiras são fornecidas apenas para fins ilustrativos. Você é responsável
por verificar a exactidão e adequação de todas as hipóteses e cálculos. Por favor, procure o conselho
de indivíduos competentes antes de tomar decisões de investimento ou planeamento financeiro.
Não confie apenas nas calculadoras \ cálculos financeiras ou informação financeira encontrado no
Cignaeurope.com.
Menores e Crianças
Excepto quando expressamente indicado no acesso inicial a um site ou a secção de desses sites
específico A Cigna, Cignaeurope.com não tem conteúdos para menores e não tem a intenção de
recolher informações pessoais de menores. Se você permitir que seu filho menor, ou uma criança
por quem você é responsável legal (a "menor"), aceda e utilize Cignaeurope.com, você concorda que
será o único responsável por: (i) a conduta on-line de tal Menor ; (ii) monitorizar o acesso do Menor
e a utilização de Cignaeurope.com; e (iii) as consequências de qualquer uso.
Mudanças e Legislação Aplicável
Reservamos o direito de fazer alterações em Cignaeurope.com e nossa Aviso Legal Legal / Condições
de Uso. Encorajamos que você revise o site e estes termos periodicamente para quaisquer
actualizações ou alterações. O seu acesso continuado ou uso de Cignaeurope.com será considerada
a sua aceitação de estas Notas Legais / Condições de Uso e quaisquer alterações e da razoabilidade
destas normas para o aviso das mudanças. Uso de Cignaeurope.com e compras de produtos de
Cignaeurope.com serão regidos e interpretados de acordo com as leis da Bélgica. Você concorda que
qualquer acção ou processo judicial entre você e Cignaeurope.com será levado exclusivamente em
um tribunal belga. Se qualquer disposição deste acordo for ilegal, nula ou por qualquer motivo
inexequível, então essa disposição será considerada separável deste acordo e não afectará a
validade e aplicabilidade de quaisquer disposições remanescentes.

Informação jurídica
Excepto quando for fornecido, os produtos e serviços a que se faz referência neste site são
oferecidos por:
A Cigna Life Insurance Company of Europe, SA – NV
Avenue de Cortenbergh 52
1000 Bruxelas
Bélgica
Supervisionados pela Comissão Bancária em Financière de Bélgica (CBFA), e registrado dentro desta
instituição com os seguintes números de registro:
Cigna Life Insurance Company of Europe: cadastre número 938
Cigna Europa Companhia de Seguros; cadastre número: 2176

