
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 
 
Este website www.santandercashnexus.com (doravante, o "Website") é de propriedade do 
BANCO SANTANDER S.A. (doravante, "Banco Santander"), uma instituição registrada perante o 
Banco da Espanha com número de cadastro 0049, cuja sede oficial está situada em Santander, 
no Paseo de Pereda, 9-12, e cujo número de identificação fiscal é A-39000013.  

 
Ao acessar este endereço e qualquer uma das suas páginas, você é considerado usuário e 
entende-se que aceitou os presentes Termos e Condições de Uso. 
 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
Todo o conteúdo deste Website, como, por exemplo, textos, fotografias, logotipos, ícones, 
imagens, bem como o desenho gráfico, a plataforma e o software, são de propriedade exclusiva 
do Banco Santander S.A. e estão sujeitos aos direitos de propriedade intelectual protegidos pelas 
leis internacionais.  
 
A utilização, reprodução, modificação, distribuição, transmissão, manuseio, e qualquer uso fora 
do normal e necessário a fim de visitar as páginas e utilizar os serviços oferecidos nelas, são 
proibidos.  
 
O usuário assume que considerará o Banco Santander S.A. isento de qualquer reclamação, seja 
perante tribunais ou fora deles, por terceiros com base na violação da propriedade intelectual, 
propriedade industrial ou direitos de imagem que estiverem contra as provisões desta cláusula. 
 
RESPONSABILIDADE 
 
Estes termos e condições regulamentam o acesso ao website 
www.santandercashnexus.com. Não obstante, a prestação de serviços de gestão de caixa 
será regida pelos termos e condições acordados pelos usuários com o Banco Santander e pela 
legislação aplicável a eles.  

 
O Banco Santander S.A., como proprietário do website www.santandercashnexus.com, não 
será responsável, em caso algum, pelas ações, omissões erros ou danos resultantes da prestação 
de tais serviços; qualquer responsabilidade que possa resultar disso será regida pelas provisões 
do contrato de serviço assinado entre o usuário e o Banco Santander ou qualquer uma das suas 
afiliadas.  

 
O Banco Santander não garante acesso permanente a este Website; portanto, poderia 
interromper seu acesso e a utilização deste quando seja necessário executar aprimoramentos 
técnicos ou manutenção, e não aceita nenhuma responsabilidade em relação ao usuário por 
danos que possam surgir disso como resultado de tais circunstâncias. O Banco Santander não 
aceita nenhuma responsabilidade por falhas, interrupções ou erros no Website por causas 
atribuíveis a terceiros, tais como operadoras de comunicações ou provedores de serviço de 
Internet.  
 
O Banco Santander não aceita nenhuma responsabilidade por danos resultantes do uso 
inadequado do website, e reserva-se o direito de atualizar, restringir, suspender, cancelar ou 
evitar o acesso a ele, temporária ou permanentemente, sem aviso prévio.  



 
 
 
O Banco Santander não aceita nenhuma responsabilidade por nenhum erro de segurança que 
possa ocorrer devido à utilização de computadores infectados com vírus ou pelas consequências 
de erro de funcionamento ou uso de versões desatualizadas do navegador, falhas operacionais 
ou interrupções no serviço ou na transmissão do computador, ou sobrecarga na linha ou 
sobrecargas no Centro de Processamento de Dados, no sistema de Internet ou em outros 
sistemas eletrônicos. 
 
Este Website pode utilizar ocasionalmente cookies próprios e de terceiros para aprimorar nossos 
serviços analisando seus hábitos de navegação. Os cookies são arquivos armazenados no 
computador de um usuário que estiver navegando pela Internet; eles contêm, particularmente, 
um número que permite que o computador do usuário seja identificado de modo unívoco, 
mesmo que o usuário mude de localização ou de endereço IP. O website pode ser acessado sem 
a aceitação de cookies, mas a desativação destes pode impedir que funcione corretamente. 

Se navegar pelo website, nós entenderemos que você está de acordo com a sua utilização; 
recomendamos que leia nossa Política de cookies atentamente, para obter informações 
detalhadas sobre os cookies usados neste website, as finalidades para as quais são usados e como 
você pode rejeitá-los ou revogar seu consentimento para sua utilização. 

 
EMENDAS 
 
O Banco Santander reserva-se o direito de modificar a apresentação ou configuração do Website 
e dos presentes termos e condições, para o que será suficiente publicar o teor corrigido dos 
termos e condições e/ou do Website. 
 
LEI E JURISDIÇÃO APLICÁVEIS 
 
O Banco Santander e o usuário concordam expressamente em que estes termos e condições 
referentes à utilização do Website e da Plataforma serão regidos pelas provisões da lei espanhola, 
não obstante a legislação aplicável à provisão dos serviços de gestão de caixa, que serão regidos 
pela lei aplicável de acordo com o contrato de serviços que foi assinado. 
 
Para qualquer questão relacionada com o desempenho, execução e/ou interpretação destes 
termos e condições de uso, o usuário e o Banco Santander se submetem expressamente aos 
Tribunais e Fóruns da cidade de Madri, renunciando expressamente a qualquer outra entidade à 
qual possam estar sujeitos.  
 
 
 
 
 
	


