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Mudum - Companhia de Seguros, S.A. 
www.mudum-seguros.pt - Tel.:(+351) 213 167 100 (Chamada para rede fixa nacional) 

Sede: Avenida Miguel Bombarda nº 4, piso 9 – 1049-079 Lisboa PORTUGAL - Capital Social € 15.000.000 (quinze milhões de euros) 
N.º 503 718 092 de pessoa coletiva e de matrícula na C.R.C. de Lisboa
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O website www.mudum-seguros.pt é propriedade da Mudum – Companhia de Seguros, S.A., 
sediada na Avenida Miguel Bombarda nº 4, piso 9 - 1049-079 Lisboa, doravante Companhia, à qual 
assiste a faculdade de definir os termos e condições de acesso à utilização do mesmo. 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SITE 

A estrutura global do website, software, texto, imagens, som, gráficos e qualquer outro componente, 
presumem-se propriedade da Companhia ou a esta licenciados. Qualquer representação, 
publicação ou reprodução destes componentes está sujeita à autorização escrita expressa da 
Companhia, sem a qual é proibida. Os conteúdos, links ou componentes de entidades externas ou 
terceiras devidamente identificadas, carecem da mesma autorização pelas respetivas entidades. 

A Companhia detém todos os direitos relacionados com a sua marca e logótipo, pelo que a sua 
representação, publicação ou reprodução, total ou parcial, está também sujeita à mencionada 
autorização escrita expressa. 

A Companhia não se responsabiliza pelos prejuízos decorrentes de eventuais situações de 
impossibilidade, atraso, suspensão ou interrupção no acesso ao site devido a falhas técnicas. 

A Companhia reserva-se o direito de completar, modificar ou suprimir as informações contidas no 
site.  

PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE 

A Companhia não recolhe informação de navegação ou dados pessoais do utilizador sem o seu 
consentimento expresso ou sem para tal estar legitimada nos termos da lei. 

Os dados ou informação submetidos pelo utilizador através dos meios de comunicação disponíveis 
no website são tratados em regime de estrita confidencialidade pela Companhia. 

http://www.mudum-seguros.pt/

