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Aviso legal:
Somos o bunq e a nossa página é www.bunq.com. Neste aviso legal podes encontrar os
termos e condições que se aplicam à utilização da nossa página. Lê a Declaração de
privacidade para mais informações sobre a privacidade.
O bunq é uma marca registada do bunq B.V. O bunq B.V. está registado na Câmara do
Comércio dos Países Baixos com o número 54992060 e é supervisionado pela AFM
(www.afm.nl) e pela DNB (www.dnb.nl). O endereço do bunq é Naritaweg 131-133, 1043 BS
Amsterdão, nos Países Baixos.

Responsabilidade legal
Fazemos o nosso melhor para fornecer sempre informações corretas, completas e atualizadas
através da nossa página, mas não podemos garantir que tal sempre seja conseguido. A
informação presente na nossa página destina-se a informar e não representa nenhum tipo de
conselho pessoal. O bunq não é responsável por quaisquer danos que surjam da utilização
e/ou de erros presentes na nossa página.
Podes encontrar referências e/ou hiperligações para outras páginas na nossa página. Não
verificamos a informação nas outras páginas e não nos responsabilizamos pelos seus
conteúdos. A utilização das ligações e referências é da tua conta e risco.
Tentamos manter a nossa página sempre disponível. No entanto, a página pode estar
temporariamente indisponível ou com problemas de funcionamento. O bunq não se
responsabiliza por quaisquer danos que possa surgir destes casos.

Propriedade intelectual
Todas as informações na nossa página (incluindo designs, identidade corporativa e logótipos)
estão protegidas por direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual. Podes
utilizar esta informação para fins privados (não comerciais), se forneceres referências relativas
à fonte. Para qualquer outro uso, é necessário consentimento escrito prévio.

Alterações e competências
Podemos alterar a informação na nossa página (incluindo este aviso legal) sem notificação
prévia. Posto isto, recomendamos que verifiques se existem alterações regularmente.
O aviso legal rege-se e deve ser interpretado de acordo com as leis dos Países Baixos.
Qualquer disputa relativa a este aviso legal e à (informação na) nossa página pode ser levada
exclusivamente aos tribunais competentes em Amesterdão.

