
 

 
A Allianz traz uma novidade para o mercado de seguros de automóvel do Brasil: o Allianz Auto.Vc 
é um aplicativo que acompanha suas viagens e pode fazer com que o prêmio do seguro seja 
ajustado de acordo com sua direção segura. 
  
A LexisNexis ® Risk Solutions Inc. é o fornecedor do aplicativo. Suas informações serão captadas 
pelo aplicativo móvel e transferidas para a Allianz. 
 
É necessária a leitura e a concordância com o Contrato de Licença de Usuário Final de Produto 
Licenciado, abaixo, que apresenta as regras do Fornecedor do Aplicativo, para que Você, Usuário 
Final, possa utilizá-lo. 

 

 
CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE PRODUTO LICENCIADO   

1) Este Contrato de Licença de Usuário Final ("Contrato") é um contrato legal entre você 
("Você") e LexisNexis Risk Solutions Inc. ("Fornecedor do Aplicativo"). Esta solução de 
telemetria, incluindo os produtos, os serviços e o aplicativo para dispositivos móveis, 
(coletivamente, o “Produto Licenciado”), é licenciada a título gratuito para Você apenas para 
o uso conforme esta licença e conforme as instruções fornecidas pela Allianz Seguros S.A. 
(“Allianz ” ou “Seguradora”). O Fornecedor do Aplicativo reserva para si todos os direitos 
não expressamente garantidos a Você.  

a) Escopo do Contrato: Ao aceitar este Contrato eletronicamente, clicando em “aceita” ou 
“concorda” no local apropriado abaixo, Você concorda em se vincular aos termos deste 
Contrato. A licença concedida a Você pelo Fornecedor do Aplicativo é limitada e 
intransferível e refere-se ao uso do Produto Licenciado no dispositivo móvel que Você possui 
ou controla, da maneira permitida pelas Regras de Uso estabelecidas nos termos e 
condições da loja apropriada de aplicativos para celulares, exclusivamente para propósitos 
alinhados com os termos deste Contrato e em conformidade com quaisquer instruções 
fornecidas pela Allianz.  

b) O Produto Licenciado só poderá ser usado para o fim a que se destina: coletar e analisar 
dados de condução do Seu veículo.  Você expressamente concorda em não configurar, 
modificar, desativar ou de qualquer outra forma utilizar de modo ilegal o Produto 
Licenciado.  

c) É proibida a utilização do aplicativo enquanto Você estiver dirigindo: o Produto Licenciado 
estará ativo e coletando dados enquanto Você estiver dirigindo, mas Você não pode 
manipular o Produto enquanto estiver na direção.  

d) Esta licença não permite que Você utilize o Produto Licenciado em qualquer outro 
dispositivo móvel, independentemente de Você possuí-lo ou controlá-lo, e Você não pode 
distribuir o Produto Licenciado ou torná-lo disponível em uma rede onde ele possa ser usado 
por múltiplos dispositivos móveis simultaneamente.  

e) Você não pode alugar, arrendar, emprestar, vender, redistribuir ou sublicenciar o Produto 
Licenciado.  

f) Você concorda que o Produto Licenciado e todas suas atualizações, correções e 
aprimoramentos são e permanecerão sendo propriedade do Fornecedor do Aplicativo. Você 
não pode copiar, decompilar, fazer engenharia reversa, desmontar, tentar obter o código-
fonte, modificar ou criar produtos derivados do Produto Licenciado, de suas atualizações, 
ou de qualquer de suas partes (exceto se, e somente na medida em que, qualquer restrição 
referida seja proibida pela legislação aplicável ou na medida em que possa ser permitida 
pelos termos de licenciamento que regem o uso de quaisquer componentes de código 
aberto incluídos no Produto Licenciado). Qualquer tentativa nesse sentido é uma violação 
dos direitos do Fornecedor do Aplicativo e de seus licenciantes, sujeita à reparação de 
perdas e danos.  



 

g) Os termos do Contrato regerão quaisquer atualizações fornecidas pelo Fornecedor do 
Aplicativo que substituírem e/ou suplementarem o Produto original, salvo se tal atualização 
vier acompanhada por um Contrato em separado expressamente substituindo este 
Contrato.  

h) O uso do Produto Licenciado por menores de dezoito (18) anos de idade é proibido.  
 

2) Uso de Dados e tarifas 
a) Você compreende que o Fornecedor do Aplicativo atua como processador dos seus Dados 

e a Allianz, como controladora, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados e conforme 
detalhado na Declaração de Privacidade do Aplicativo.  

b) Conforme instruções da Allianz, o Fornecedor do Aplicativo poderá coletar e usar dados 
técnicos e informações diversas, quais sejam (i) Seus detalhes de contato (nome, apelido, 
CPF, endereço de e-mail, número de telefone celular e data de nascimento); (ii) senha do 
Aplicativo; (iii) nome de usuário e imagem de perfil do Aplicativo; (iv) caso o registro e acesso 
ao Aplicativo se dê por meio de uma conta de terceiro (por exemplo, Google ou Facebook), 
seu nome, endereço de e-mail, foto de perfil e qualquer outra informação da sua conta junto 
ao terceiro que você concorde em compartilhar no momento em que você escolher se 
registrar der permissão para que a sua conta do Programa Auto.Vc fique vinculada à sua 
conta junto ao terceiro; (v) dados sobre a condução e locomoção do veículo: (a) informações 
de viagem; (b) data e hora de início e de término da viagem; (c) distância percorrida; (d) 
dados de velocidade, aceleração, desaceleração e de frenagem; (e) informações sobre a 
superfície da estrada; (f) informação de localização e direcional; e (g) informações sobre o 
uso de dispositivos móveis, por exemplo, se a função hands-free foi usada ou se textos 
foram enviados durante uma viagem; (vi) informações técnicas sobre os dispositivos 
utilizados para acessar o App (tipo, modelo, OS do aparelho) e identificadores técnicos 
(endereços de IP, ID device, IMEI) e (vii) informações sobre engajamento (publicidades 
acessadas ou vistas, cliques e interações dentro do Aplicativo) (coletivamente, os “Dados de 
Telemetria”). 

c) Conforme orientado pela Allianz, o Fornecedor do Aplicativo pode fornecer os Dados de 
Telemetria às seguintes Partes: (i) controladora e/ou afiliadas do Fornecedor do Aplicativo; 
(ii) usuários do Aplicativo, através do Ranking (restrito a seu apelido, sua posição no ranking 
sua pontuação, seu total de viagens, total de KM e sua cidade); (iii) Allianz e afiliados da 
Allianz; ou (iv) terceiros que estejam auxiliando no fornecimento deste Produto Licenciado 
a Você (como por exemplo, terceiros responsáveis por prestar suporte e manutenção ao 
Produto e terceiros que realizem pesquisas ou campanhas de marketing). Os Dados de 
Telemetria podem, ainda, ser divulgados pela Allianz ou pelo Fornecedor do Aplicativo para 
cumprir com qualquer lei, regulamento, intimação, ordem judicial ou outra obrigação legal; 
para fazer cumprir e proteger seus direitos e propriedades; para detectar, investigar e ajudar 
a evitar ameaças à segurança, fraudes ou outras atividades maliciosas; para proteger os 
direitos, a propriedade ou a segurança de todos os usuários, funcionários ou outros. 

d) Conforme orientado pela Allianz, o Fornecedor do Aplicativo poderá usar os Dados de 
Telemetria para avaliar, personalizar e aprimorar o seu Aplicativo e para análises internas, 
compilação de dados estatísticos e para fins de pesquisa e desenvolvimento. 

e) Você compreende e concorda que o Produto Licenciado e os serviços exigem que seu 
dispositivo móvel detenha GPS e que os dados de localização são obtidos com a finalidade 
de prestar os serviços, nos termos da Cláusula “b” acima, não se destinando a propósitos 
navegacionais (como por exemplo, obter direções ou rotas para determinados destinos). 

f) Você compreende que tarifas de mensagem de texto e/ou de transmissão de dados podem 
ser aplicáveis por seu provedor de serviço celular em razão do uso do produto licenciado. 
Você concorda que é o único responsável por toda e qualquer cobrança de tarifa pelas 
mensagens de texto que Você enviar e de dados decorrentes do uso do Produto Licenciado 
em Seu dispositivo móvel. 

 



 

3) Encerramento: A licença é efetiva até que seja encerrada por Você ou pelo Fornecedor do 
Aplicativo. O Fornecedor do Aplicativo poderá encerrar a licença a qualquer momento. Seus 
direitos sob esta licença encerrar-se-ão automaticamente sem aviso prévio por parte do 
Fornecedor do Aplicativo se Você não cumprir qualquer termo da licença. Ao encerramento 
da licença, Você deverá cessar qualquer uso do Produto Licenciado, deletando 
completamente todas e quaisquer cópias do Produto Licenciado de seus dispositivos, totais 
ou parciais, e, se requerido pelo Fornecedor do Aplicativo, certificar ao Fornecedor do 
Aplicativo que tal exclusão ocorreu. Você compreende que deverá (i) informar 
expressamente à Allianz que não concorda com a continuidade da coleta dos seus dados e 
(ii) remover o Produto Licenciado de Seu dispositivo móvel para que os dados deixem de ser 
coletados por seu dispositivo móvel.   

 
4) Serviços e Materiais de Terceiros. O Produto Licenciado pode permitir o acesso aos serviços e 

sítios eletrônicos de terceiros. O uso dos Serviços pode exigir acesso à Internet e pode exigir 
que Você aceite termos de serviços adicionais, como os Termos de Serviços adicionais do 
Google Maps localizados em 
https://maps.google.com/help/terms_maps.html; 
https://enterprise.google.com/maps/terms/universal_aup.html; e 
http://www.google.com/intl/en/help/legalnotices_maps.html, atualizados de tempos em 
tempos. 

 
Certos serviços de terceiros podem exibir, incluir ou tornar disponíveis conteúdos, dados, 
informações, aplicações ou materiais de terceiros ou fornecer links para certos sítios 
eletrônicos de terceiros. O Fornecedor do Aplicativo não será de qualquer forma 
responsável por quaisquer serviços, materiais ou sítios eletrônicos de terceiros. 

 
5) Informações Proprietárias e Restrições.  

a) Você concorda que o Produto Licenciado e os serviços possuem informações e materiais 
que são protegidos pelas leis brasileiras, incluindo a leis relacionadas a propriedade 
intelectual e direitos autorais, e que Você não usará tais informações ou materiais de 
qualquer maneira senão conforme os usos permitidos sob este Contrato.  

b) Nenhuma parte do Produto Licenciado ou dos Serviços poderá ser reproduzida de qualquer 
forma e por quaisquer meios. Você concorda em não modificar, alugar, arrendar, 
emprestar, vender, distribuir ou criar obras derivadas baseadas no Produto Licenciado ou 
nos Serviços e Você não explorará o Produto Licenciado ou os Serviços de qualquer maneira 
que acarrete em violação de qualquer lei ou regulamento; trespasse, violação dos termos 
deste Contrato; ou que de qualquer maneira onere a capacidade da rede.  

c) Você concorda em não usar o Produto Licenciado ou Serviços de maneira a assediar, 
abusar, perseguir, ameaçar, difamar ou de qualquer outra forma infringir ou violar os 
direitos de qualquer outra parte, e concorda que o Fornecedor do Aplicativo não é de 
qualquer forma responsável por quaisquer desses usos por Você e tampouco por quaisquer 
mensagens ou transmissões assediantes, ameaçadoras, difamatórias, ofensivas ou ilegais 
que Você possa receber como resultado do uso de qualquer Produto Licenciado ou dos 
Serviços.  

d) O Fornecedor do Aplicativo não garante que o Produto Licenciado os serviços e materiais 
de Terceiros que possam ser acessados por Você estarão disponíveis para uso em todas as 
regiões do Brasil. 

e) O Fornecedor do Aplicativo e seus licenciantes reservam-se o direito de alterar, suspender, 
remover ou desabilitar o acesso ao Produto Licenciado ou aos serviços a qualquer 
momento e sem aviso prévio. O Fornecedor do Aplicativo poderá também impor limites 
(como por exemplo, impossibilidade de revenda, proibição de utilização em determinados 
territórios, uso em conformidade com a legislação de proteção de dados) ao uso ou ao 

https://maps.google.com/help/terms_maps.html


 

acesso ao Produto licenciado ou aos Serviços, em qualquer caso sem aviso prévio ou 
responsabilidade. 
 

6) Ausência de garantia 
a) Você reconhece e concorda que o Fornecedor do Aplicativo afasta, na extensão permitida 

pela lei brasileira, todas as garantias relativas aos serviços, sendo que defeitos por ser 
considerados normais e previsíveis, considerando sua natureza e seu uso. 

b) o Fornecedor do Aplicativo não garante que (i) o uso de seu dispositivo móvel, de quaisquer 
materiais ou do produto licenciado serão livres de interferências; (ii) que as funções 
contidas no Aplicativo ou os serviços prestados ou fornecidos pelo produto licenciado 
atenderão suas expectativas; (iii) e que a operação do produto licenciado ou dos serviços 
serão ininterruptas ou livres de erro. 

c) O Fornecedor do Aplicativo não declara ou garante que o produto licenciado ou os serviços 
resultarão em uma direção mais segura ou impedirão direção perigosa, colisões, lesões 
corporais, morte ou outros eventos danosos. 

 
 

7) Limitação da Responsabilidade. Dentro dos limites previstos na legislação brasileira, o 
fornecedor do aplicativo não será responsável por quaisquer lucros cessantes ou por danos 
resultantes do seu uso dos materiais, do produto licenciado ou dos serviços que excedam 
R$325,00 (trezentos e vinte e cinco reais).  

 
8) Termos Adicionais Relativos à Apple. Os termos dessa seção somente serão aplicáveis se o 

Produto Licenciado for adquirido através da Apple Store ou utilizado através de um 
dispositivo Apple. Você reconhece e concorda que a Apple não tem qualquer obrigação em 
fornecer suporte ao Produto Licenciado, aos Materiais ou aos Serviços, ou possuirá qualquer 
obrigação de garantia em relação ao Produto Licenciado. Você concorda que a Apple não 
possui qualquer obrigação de resolver quaisquer problemas que possam decorrer do Seu 
uso do Produto Licenciado, dos Materiais ou dos Serviços através deste Contrato, em 
relação a quaisquer demandas relativas a (i) proteção ao consumidor; (ii) responsabilidade 
pelo produto; ou (iii) ao descumprimento de quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis pelo 
Produto Licenciado, Materiais ou Serviços. Você compreende e concorda que a Apple e a as 
subsidiárias da Apple são terceiros beneficiários deste Contrato e mediante o Seu aceite a 
Apple terá o direito de impor o cumprimento deste Contrato a Você. 

 
9) Legislação Aplicável. Este Contrato será regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. 

 
10) Foro. As PARTES elegem o Foro da Comarca de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais especial que seja, para processar e julgar qualquer ação ou dirimir questões 
decorrentes ou relacionadas ao Contrato. 

 
11) Endereço do Fornecedor do Aplicativo. O Fornecedor do Aplicativo pode ser contatado para 

consultas ou questões relativas ao Produto Licenciado em: LexisNexis Serviços de Análise de 
Risco Ltda., Rua Bela Cintra 1200, 4°. Andar, Conjunto 54, São Paulo. 

 
12) Declaração de Privacidade. A Declaração de Privacidade, referenciada neste documento, pode 

ser encontrada em: 
https://www.allianz.com.br/content/dam/onemarketing/iberolatam/allianz-
br/documents/pagina-documentos/Declaracao_de_Privacidade_Allianz_Auto.Vc.pdf 
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