Termos e Condições de Uso AXA Assistance
USA
Por favor, leia os Termos de Uso da AXA Assistance USA cuidadosamente antes de usar o site
da AXA Assistance USA (o "Site"). Ao utilizar o Site, você concorda em se comprometer com
estes Termos de Uso. Se você não concorda com qualquer parte destes Termos de Uso, você não
deve usar o Site. Seu uso continuado do Site constituirá sua aceitação destes Termos de Uso, que
podem ser modificados pela AXA Assistance USA a qualquer momento, sem aviso prévio. Por
favor, verifique esta página regularmente para atualizações.

Uso permitido
Todo o conteúdo do Site é disponibilizado apenas para seu uso pessoal, legal e não comercial,
relacionado à obtenção de determinados serviços, como a apresentação de uma reivindicação ou
a obtenção de uma cópia do certificado de benefício do cartão. O uso do Site por uma empresa
concorrente ou outro terceiro não consumidor é proibido, a menos que expressamente permitido
pela AXA Assistance USA.
Exceto quando expressamente exigido por lei, você não pode, sem nossa permissão prévia por
escrito: (i) link de outro site para o Site; (ii) publicar, transmitir, copiar, modificar, criar trabalhos
derivados, distribuir, vender ou republicar qualquer coisa que você obtiver ou baixar do Site; ou
(iii) se envolver na recuperação sistemática de dados ou outro conteúdo do Site.

Direitos autorais e marcas registradas
Salvo indicação em contrário, todos os materiais no Site, incluindo, sem limitação, o logotipo da
AXA Assistance USA e outras marcas comerciais e de serviço da AXA Assistance USA, são
propriedade da AXA Assistance USA, Inc. e / ou de suas afiliadas ou licenciadas e são
protegidos por leis internacionais de direitos autorais e marcas registradas, todos os direitos
reservados. Você pode usar materiais obtidos do Site para os fins permitidos estabelecidos nestes
Termos de Uso, desde que o seguinte aviso de direitos autorais apareça em todas as cópias de
qualquer material baixado ou impresso: "© 2018 AXA Assistance USA, Inc. Todos os direitos
reservados. " Qualquer outro uso é proíbido.

Nossos produtos e serviços
As informações e materiais fornecidos no Site destinam-se apenas a referências gerais e podem
não descrever todos os termos, condições e exceções aplicáveis aos produtos e serviços da AXA
Assistance USA.

Privacidade e senhas

AXA Assistance USA valoriza e protege a privacidade de suas informações. Consulte a Política
de Privacidade da AXA Assistance USA: https://cardmember-benefits.axa-assistance.us, pois ela
contém informações importantes relacionadas ao seu uso do Site.
Algumas partes do Site são protegidas e só podem ser acessadas por meio de um link fornecido
por nossos agentes ou parceiros de negócios e podem exigir um código de identificação do
usuário ("ID do usuário") e senha para acesso. O acesso não autorizado ou uso de tais partes do
Site é proibido. Você concorda que notificará a AXA Assistance USA imediatamente se
acreditar que terceiros não autorizados obtiveram sua ID de usuário ou senha, ou se você acredita
que qualquer acesso ou uso não autorizado possa ocorrer ou tenha ocorrido. Para sua proteção, se
a AXA Assistance USA acreditar que qualquer acesso não autorizado possa ocorrer ou tenha
ocorrido, a AXA Assistance USA poderá rescindir esse acesso sem aviso prévio. Você também
concorda que a AXA Assistance USA tem permissão para agir de acordo com as instruções
recebidas usando sua ID de usuário e senha e para considerar tais instruções conforme autorizado
por você.

Sites de terceiros
Às vezes, o site pode ter links para sites hospedados por outras partes ("sites de terceiros"), ou
sites de terceiros podem ter links para o site. Esses links são oferecidos como uma conveniência
e apenas para fins informativos, não como referências ou endossos da AXA Assistance USA dos
Sites de Terceiros. Os Sites de Terceiros são mantidos por suas respectivas organizações, e essas
organizações são as únicas responsáveis pelo conteúdo de seus próprios sites. A AXA Assistance
USA não verifica nem faz qualquer garantia ou representação sobre o conteúdo, a precisão, as
opiniões expressas, garantias, produtos ou serviços, conformidade com a propriedade intelectual
ou links de tais Sites de Terceiros. Você deve ler as políticas de privacidade e os contratos de
termos de uso de todos os sites de terceiros.

Isenção de garantias
Todas as informações, produtos, conteúdos e outros materiais no Site, acessíveis a partir do Site,
ou em um Site de Terceiros são fornecidos "como estão" e sem garantias ou representações de
qualquer tipo, expressas ou implícitas. Isso significa que a AXA Assistance USA renuncia
expressamente a todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, as
garantias de título e não violação e as garantias implícitas de comercialização e adequação a uma
finalidade específica. Além disso, a AXA Assistance USA não representa ou garante que: (i) a
operação do Site será livre de erros ou ininterrupta; (ii) defeitos serão corrigidos; (iii) o Site,
quaisquer e-mails enviados pela AXA Assistance USA ou o servidor que disponibiliza o Site
estão livres de vírus ou outros dispositivos prejudiciais; (iv) o Site estará disponível para você ou
que você se qualificará para produtos ou serviços oferecidos; (v) os materiais no Site serão
precisos a partir de qualquer data específica; ou (vi) os produtos ou serviços oferecidos através
do Site estão disponíveis fora dos Estados Unidos.

Se você estiver em um estado que não permite uma isenção de garantias implícitas, o aviso de
isenção acima ou uma parte dele pode não se aplicar a você.

Limitação de responsabilidade
A AXA Assistance USA não será responsável por qualquer perda, dano, lesão ou reclamação,
nem por quaisquer danos especiais, indiretos, incidentais, consequenciais, exemplares ou
punitivos de qualquer tipo, quer tal ação seja baseada em ato ilícito, contrato, negligência,
responsabilidade objetiva, ou de outra forma e até mesmo se AXA Assistance USA tiver sido
avisada da possibilidade de tais danos, que resultem ou se relacionem de alguma forma com: (i)
o Site, materiais no Site, ou a incapacidade de usar o Site; (ii) qualquer Site de Terceiros,
materiais em qualquer Site de Terceiros ou a impossibilidade de usar qualquer Site de Terceiros;
(iii) qualquer defeito, omissão, erro, interrupção, atraso ou vírus de computador; ou, (iv) exceto
como resultado de negligência grosseira ou ações intencionais da AXA Assistance USA, a
alteração não autorizada ou acesso às suas transmissões ou dados pessoais.
Se você estiver em um estado que não permite a limitação de responsabilidade por determinados
danos, a limitação de responsabilidade acima ou parte dela pode não se aplicar a você. No
entanto, você concorda, em qualquer caso, que a responsabilidade total da AXA Assistance USA
por todos os danos, perdas, lesões ou reclamações de qualquer tipo ou natureza será limitada ao
valor que você pagou por produtos ou serviços disponíveis através do Site.

Jurisdição, aplicabilidade e rescisão
Estes Termos de Uso e seu uso do Site são regidos em todos os aspectos pelas leis do Estado de
Illinois, sem dar efeito a quaisquer princípios de conflitos de leis. Qualquer disputa relacionada
ao Site ou a estes Termos de Uso estará sujeita ao foro exclusivo de um tribunal de jurisdição
competente em Chicago, Illinois.
No caso de um tribunal de jurisdição competente considerar qualquer disposição destes Termos
de Uso como inválida ou inexequível, tal disposição será removível e não afetará a validade ou a
aplicabilidade das demais disposições.
Estes Termos de Uso são efetivos até serem rescindidos por qualquer uma das partes. Você pode
rescindir estes Termos de Uso sem aviso prévio à AXA Assistance USA, descontinuando todo o
uso das informações contidas no Site e destruindo os materiais que você obteve do Site,
incluindo todas as documentações e cópias relacionadas. AXA Assistance USA pode rescindir
estes Termos de Uso e / ou os produtos ou serviços oferecidos pela AXA Assistance USA a
qualquer momento, sem aviso prévio, se, a nosso exclusivo critério, você violar qualquer termo
ou condição destes Termos de Uso. Após a rescisão, você deve interromper todo o uso das
informações contidas no Site e destruir os materiais que você obteve da AXA Assistance USA,

incluindo todas as documentações e cópias relacionadas. A AXA Assistance USA também tem o
direito de rescindir todo ou parte do Site a qualquer momento, sem aviso prévio.

Estes Termos de Uso estabelecem o contrato inteiro com relação aos itens
discutidos acima.

