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CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA BiG TOTAL BANKING

1 - DEFINIÇÕES

Nestas Condições de Utilização, e para os efeitos aqui previstos, 
os termos a seguir indicados terão o seguinte significado:

BiG: O Banco de Investimento Global, S.A., registado na Con-
servatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único 
de matrícula e de pessoa colectiva 504 655 256;

Sítio: O sítio internet www.big.pt bem como todos os seus sub-
domínios

(quando não referidos em separado) e a aplicação móvel BiGMo-
bile, que não pertençam a entidades terceiras;

Ferramenta: A ferramenta BiG Total Banking , tal como descrita 
na cláusula 2.2 das Condições de Utilização, bem como todos os 
serviços e/ou domínios do Sítio com que esta esteja em contacto, 
que não pertençam a entidades terceiras; 

Utilizador(es): Toda e qualquer pessoa que subscreva e/ou utilize 
a Ferramenta ou qualquer um dos serviços e/ou domínios com 
que a Ferramenta esteja em contacto.

2 – OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

2.1 As disposições constantes no presente clausulado constituem 
as Condições de Utilização da ferramenta BiG Total Banking, 
bem como dos serviços e/ou domínios que com esta interajam, 
e consistem no conjunto de regras que regem a utilização, con-
figuração, e interação com a Ferramenta por qualquer Utilizador.

2.2 A Ferramenta BiG Total Banking consiste numa plataforma 
tecnológica disponibilizada gratuitamente aos seus clientes pelo 
BiG em que, por sua conveniência, o Utilizador solicita ao BiG a 
recolha e arquivo no sistema informático do BiG de informação 
financeira do Utilizador, tal como ela existe em outras Instituições 
Bancárias nacionais (por exemplo, saldos da conta bancária  e 
registo de instrumentos financeiros), de maneira a permitir ao Uti-
lizador a visualização agregada da informação financeira que lhe 
diz respeito, em instituições por este selecionadas e na medida 
em que tal seja autorizado, poderá também vir ser utilizada para  
avaliar a adequação de produtos financeiros e/ou a prestação de 
serviços de investimento ou para elaboração e distribuição de 
produtos financeiros melhor ajustados às necessidades do Uti-
lizador.

2.3 A informação disponibilizada é recolhida das instituições fi-
nanceiras designadas pelo Utilizador, pelo que é possível que a 
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Ao subscrever e/ou utilizar a ferramenta BiG Total Banking, bem como os serviços e/ou domínios que com esta interajam está a 
aceitar as Condições de Utilização e a disponibilização de informação pré-contratual e contratual delas constante (as “Condições de 
Utilização”), pelo que caso pretenda serviços disponibilizados na Ferramenta BiG Total Banking solicitamos que leia com atenção e 
na íntegra as referidas Condições de Utilização. Caso não concorde com as Condições de Utilização, não deverá aceder ou utilizar a 
ferramenta ou qualquer um dos serviços e domínios que com esta entrem em contacto.

O Banco de Investimento Global, S.A., com sede no Edifício BiG, na Avenida 24 de Julho, n.º 74 – 76, 1200-869 Lisboa, registado na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 504 655 256, está autorizado 
a exercer a actividade bancária e de intermediação financeira, estando registado no Banco de Portugal (Cod. 61) e na Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários (n.º 263).

A actividade do Banco de Investimento Global, S.A. está sujeita à supervisão do Banco de Portugal (Posto de Atendimento, Sede – R. 
do Comércio 148, 1100-060 Lisboa, www.bportugal.pt) e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Sede - R. Laura Alves n.º 4, 
1050-053, Lisboa, www.cmvm.pt), no âmbito das respectivas competências.

Caso necessite de contactar o Banco de Investimento Global, S.A. poderá fazê-lo por telefone pelo n.º +351 21 330 53 00, por correio 
electrónico através do endereço apoio@big.pt ou por fax pelo n.º +351 21 315 26 08.
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informação apresentada na plataforma não corresponda parcial 
ou totalmente à realidade

2.4 O Sítio integra uma versão otimizada para visualização e 
navegação através de software de navegação instalado em dis-
positivos electrónicos móveis - Sítio Mobile - assim como uma 
Aplicação Móvel - BiGMobile - às quais as Condições de Uti-
lização são integralmente aplicáveis com as adaptações que se 
revelem necessárias.

2.5 Ao consultar e utilizar a Aplicação Móvel os Utilizadores de-
vem ter presente que o conteúdo desta e, bem assim, a sua for-
ma de apresentação podem não corresponder, parcialmente ou 
integralmente, ao disponível no Sítio. Em caso de dúvida sobre 
um determinado conteúdo os Utilizadores devem confirmar o re-
spetivo teor no Sítio principal, ou seja, em www.big.pt.

2.6 Ao subscrever, aceder, e/ou utilizar a ferramenta BiG Total 
Banking o cliente declara que tomou conhecimento de forma livre 
e esclarecida das regras presentes nestes termos de utilização, e 
fica integralmente sujeito às presentes Condições de Utilização, 
aceitando reger-se pelas mesmas.

2.7 O disposto nas presentes Condições de Utilização não prej-
udica a aplicabilidade das disposições contratuais que regulam 
as relações estabelecidas entre o BiG e os seus clientes, e aplic-
ar-se-á em complemento às referidas disposições contratuais. 
Em caso de conflito entre as Condições de Utilização e o dispos-
to nas estipulações contratuais específicas de um determinado 
serviço ou produto, estas últimas prevalecem.

3 – RECOLHA DE CREDENCIAIS E RESPECTIVA UTILIZAÇÃO

3.1 O Utilizador confirma que partilha com o BiG, de forma con-
sciente, as suas credenciais de acesso a outras instituições 
bancárias, como identificação/utilizador e password.

3.2 As credenciais de acesso recolhidas são guardadas de forma 
protegida e segura nos sistemas centrais do BiG. Os colabora-
dores do BiG não têm acesso às credenciais recolhidas.

3.3 O Utilizador reconhece que as ações possíveis de tomar ten-
do em posse credenciais de acesso a instituições bancárias são 
as de consulta de conta, assim como saldos e montantes aloca-
dos a produtos, podendo, em alguns bancos, iniciar a transferên-
cia de fundos para indivíduos e/ou entidades definidos como fa-
voritos e/ou frequentes na lista de transferências.

3.4 Tendo em conta os pontos anteriores, o Utilizador reconhece 
não existir a capacidade por parte do BiG, ou de qualquer seu 
Colaborador, de transferir quaisquer fundos e/ou iniciar a mov-

imentação de fundos nas suas contas através da utilização das 
credenciais de acesso.

4 – LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

4.1 O BiG rejeita expressamente qualquer responsabilidade pelos 
prejuízos que possam ser causados, de forma direta ou indireta, 
pela utilização não autorizada e/ou não esclarecida da ferramenta 
BiG Total Banking.

4.2 O BiG não se responsabiliza por qualquer perda, custo ou 
dano, que decorra da partilha de dados de acesso com qualquer 
entidade terceira e/ou utilizador. O referido é aplicado a qualquer 
tipo de utilizador, o qual pode ou não ser um dos titulares da con-
ta.

4.3 O BiG não se responsabiliza por qualquer perda, custo ou 
dano, que decorra da partilha de informação agregada com 
qualquer entidade terceira e/ou utilizador.

4.4 O BiG apenas recolhe dados do Utilizador sobre os seus da-
dos financeiros pelo que não se responsabiliza se esses dados 
não corresponderem à realidade.

4.5 A informação apresentada pela Ferramenta é da responsa-
bilidade dos respectivos Utilizadores, e o BiG não garante aos 
demais Utilizadores a exatidão, completude e atualidade das in-
formações apresentadas pela Ferramenta, nem assume qualquer 
compromisso de as verificar, não devendo, por isso, o Utilizador 
assumir a informação disponibilizada como sendo exata, comple-
ta e atual, circunstância para a qual expressamente se adverte, 
pelo que lhe cabe fazer as verificações que considerar adequa-
das para assegurar a qualidade da referida informação.

4.6 Os domínios e/ou subdomínios do Sítio em interação com 
a Ferramenta podem conter links para outros sítios de internet, 
produzidos e geridos por entidades terceiras e independentes, 
relativamente aos quais o BiG não tem responsabilidade editorial 
nem meios de controlar a informação ali disponibilizada. Assim, o 
BiG rejeita qualquer responsabilidade pela informação que possa 
estar contida nos sítios de entidades terceiras ou por serviços 
prestados por entidades externas, bem como por quaisquer con-
sequências que possam advir para o Utilizador da navegação ou 
utilização de tais sítios de internet.

4.7 O BiG, os seus administradores, trabalhadores e bem assim 
os seus representantes autorizados não prometem, declaram ou 
por qualquer modo garantem aos Utilizadores que a Ferramenta 
e os seus conteúdos serão disponibilizados de forma contínua 
ou que estes estejam isentos de erros, nem que a utilização da 
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Ferramenta, do Sítio ou da internet, em geral, esteja isenta de 
riscos designadamente dos riscos próprios da utilização de meios 
electrónicos e da internet, tais como a existência de atrasos, fal-
has, erros, omissões ou mesmo perda de informação transmitida, 
e danos nos equipamentos electrónicos utilizados para disponi-
bilizar a ferramenta ou aceder ao Sítio, derivados, entre outras 
causas, por vírus, conteúdos com efeitos equivalentes a estes, 
falhas operativas ou de falhas técnicas de sistemas ou por outros 
motivos, e rejeitam, na máxima extensão legalmente permitida, 
qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes 
das situações acima mencionadas, exceto se os mesmos tiverem 
resultado directamente de uma actuação dolosa ou com culpa 
grave por parte do BiG.

4.8 A menção constante no número anterior constitui advertência 
ao Utilizador de que os efeitos ali mencionados podem ocorrer.

4.9 A eventual indicação ou transcrição de preceitos e diplomas 
legais no Sítio não dispensa a consulta da legislação aplicável 
que em cada momento estiver em vigor, nos termos das respec-
tivas publicações oficiais, nem o recurso ao aconselhamento 
profissionalizado, quando adequado.

5 – RECOLHA E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO 

5.1 O Utilizador autoriza o BiG a recolher os dados financeiros 
existentes junto de Instituições Bancárias por si seleccionadas 
aquando da subscrição do serviço.

5.2 O BiG apenas recolhe os dados financeiros existentes junto 
de outras Instituições Bancárias necessários à operacionalidade 
do seu serviço e para as finalidades previstas na cláusula 2.2. isto 
é, permitir ao Utilizador a visualização agregada da informação 
financeira que lhe diz respeito, em instituições por este selecion-
adas e na medida em que tal seja autorizado, poderá também vir 
ser utilizada para avaliar a adequação de produtos financeiros e/
ou a prestação de serviços de investimento ou para elaboração e 
distribuição de produtos financeiros melhor ajustados às neces-
sidades do Utilizador.

5.3 Para além disso, a partir do uso que o Utilizador faça do Sí-
tio e da Ferramenta são colectadas automaticamente e regista-
das num servidor informações respeitantes ao Utilizador, como 
informações específicas do dispositivo do Utilizador, como por 
exemplo, modelo de hardware, versão do sistema operacional, 
identificador de dispositivo, bem como informações da rede móv-
el, incluindo o número do telemóvel. Quando o Utilizador utiliza 
o Sítio e a Ferramenta, o BiG recolhe e armazena automatica-
mente alguns dados, que ficam registados no servidor, sobre o 
endereço de protocolo IP ou cookies e tecnologias semelhantes 
que permitem coletar informações sobre a interação que o Uti-

lizador efectuou relativamente aos serviços BiG e que ficam asso-
ciadas à identidade do Utilizador.

5.4 Os dados recolhidos poderão, ainda, ser utilizados para fins 
estatísticos, científicos e históricos sendo garantido um mecan-
ismo de anonimização de forma a garantir a impossibilidade de 
determinação do sujeito aos quais os dados correspondem.

5.5 No que respeita à informação prevista nestas Condições 
de Utilização, e para as finalidades nela previstas, o Utilizador 
expressamente aceita e autoriza o BiG a recolher, registar, con-
servar, utilizar, comunicar e efectuar demais operações de trata-
mento de dados pessoais, através de meios informáticos e por 
meios automatizados e/ou não automatizados, incluindo a elabo-
ração de um ficheiro de dados pessoais ou definição de um perfil 
dos dados pessoais do Utilizador resultantes da utilização da fer-
ramenta BiG Total Banking.

5.6 Os dados recolhidos pela ferramenta BiG Total Banking des-
tinam-se ao uso exclusivo do BiG no exercício das suas relações 
comerciais com o Utilizador e para assegurar a qualidade do 
serviço que lhe é prestado, pelo que os dados recolhidos só po-
dem ser utilizados para as finalidades previstas nas Condições 
de Utilização, e o BiG assegura que adotou medidas técnicas e 
organizativas, como a encriptação e limitação de acessos, com o 
objetivo de proteger os dados financeiros do Utilizador. O Utiliza-
dor pode obter mais informação sobre proteção de dados pes-
soais em https://www.big.pt/Seguranca/ProteccaoDeDados.

5.7 O Utilizador pode aceder à informação que lhe diga respeito e 
solicitar a sua correção, aditamento ou eliminação mediante con-
tacto pessoal ou escrito, junto do BiG.

5.8 O BiG informa o Utilizador de que está legalmente autoriza-
do, independentemente do seu consentimento, a (i) proceder ao 
tratamento dos dados pessoais necessário à execução dos con-
tratos celebrados com o BiG ou para as diligências pré-contratu-
ais a pedido do Utilizador; (ii) proceder ao tratamento dos dados 
pessoais do Utilizador sempre que necessário ao cumprimento 
de obrigações jurídicas a que o BiG esteja sujeito; (iii) proced-
er ao tratamento dos dados pessoais do Utilizador sempre que 
necessário para a defesa de interesses legítimos prosseguidos 
pelo BiG ou de terceiro, exceto se prevalecerem os direitos e 
liberdades fundamentais do Utilizador. O BiG pode proceder ao 
tratamento de dados pessoais, no âmbito de outras finalidades 
do tratamento, que não recaiam naquele âmbito, desde que com 
consentimento do Utilizador, o qual deve ser manifestado de for-
ma livre, específica, informada e explícita. Significa isso que em 
todo o tratamento de dados pessoais que exceda o âmbito iden-
tificado no presente parágrafo pode o Utilizador recusar o seu 
consentimento e que, uma vez prestado o consentimento, poderá 
retirá-lo a qualquer momento, sem que esse consentimento seja 
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um requisito para a celebração de qualquer contrato com o BiG.

5.9 No âmbito da informação prestada, o cliente toma conhec-
imento de que esta está sujeita à política de segurança e sigilo 
bancário em prática no BiG. Desta forma, após o cancelamento 
da ferramenta e consequente eliminação dos dados do sistema, a 
informação permanece arquivada de forma encriptada nos serv-
idores do BiG por um período de dez anos,  seguindo as mesmas 
restrições de acesso e medidas de segurança aplicadas sobre 
quaisquer outros dados arquivados em back-up. 

5.10 O Utilizador tem o direito de, nos termos da lei, pedir es-
clarecimentos ou apresentar reclamações relativas ao tratamento 
de dados pessoais à Comissão Nacional de Protecção de Dados 
Pessoais, através da seguinte página: www.cnpd.pt.

5.11 O BiG designou um Encarregado de Proteção de Dados (Data 
Protection Officer), para o qual deve ser dirigida qualquer solic-
itação ou reclamação relativa à protecção de dados pessoais, e 
que pode ser contactado no seguinte endereço: dpo@big.pt.

6 – OBRIGAÇÕES DO UTILIZADOR 

6.1 O cliente obriga-se a utilizar a ferramenta BiG Total Banking 
para os propósitos para os quais a funcionalidade foi desenvolvi-
da.

6.2 O cliente obriga-se a não duplicar, modificar, distribuir, usar 
engenharia inversa, criar produtos derivados, descompilar, des-
montar, traduzir, transmitir, providenciar, copiar, agregar, vender, 
sub-licenciar, exportar, fundir, transferir, alugar, arrendar, fretar, 
distribuir ou adaptar qualquer parte do software relacionado com 
a ferramenta BiG Total Banking, nem fundi-lo ou incorporá-lo com 
qualquer outro software, nem permitir que terceiros o façam.

6.3 O cliente obriga-se a prevenir o uso abusivo da ferramenta 
BiG Total Banking, assumindo total responsabilidade pela sua uti-
lização por terceiros.

6.4 O cliente obriga-se a manter todas as medidas de segurança 
consideradas razoáveis para prevenir o acesso e uso não autor-
izado do Sítio e da Ferramenta.

6.5 Ao adicionar e/ou configurar uma conta na ferramenta BiG 
total Banking, o Utilizador presta igualmente consentimento para 
que qualquer outro titular da sua conta BiG a ter acesso à infor-
mação recolhida, ao abrigo do direito da portabilidade.

6.6 Ao adicionar e/ou configurar uma conta com múltiplos titu-
lares na ferramenta BiG Total Banking, o Utilizador garante o 
consentimento por parte dos titulares para partilhar os dados de 

acesso com o BiG, recolher a sua informação financeira na institu-
ição bancária selecionada, e partilhá-la com qualquer outro titular 
da sua conta BiG, ao abrigo do direito da portabilidade.

6.7 O Utilizador compensará o BiG por quaisquer danos diretos 
e/ou indiretos que resultem da utilização ou difusão indevida ou 
não autorizada de informação e dados com fundamento em vio-
lações aos direitos e liberdades de terceiros.

7 – DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

7.1 Os direitos de propriedade industrial intelectual de todos os 
elementos e componentes que constituem o Sítio e a Ferramen-
ta BiG Total Banking incluindo, nomeadamente, o desenho gráfi-
co da página na Internet, os seus menus, botões de navegação, 
código HTML, applets de Java ou Javascript, textos, imagens, 
desenhos, texturas, gráficos, bem como o manual de utilizador, 
logotipos, domínios e marcas, são, salvo menção expressa neles 
apostas, propriedade do BiG ou estão licenciados para uso deste, 
não podendo o Utilizador reproduzir, alterar, divulgar publica-
mente, proceder à manutenção, corrigir erros, ceder a terceiros, 
vender, alugar, emprestar ou, em geral, praticar qualquer ato que 
não esteja incluído no âmbito das funções a que se destinam o Sí-
tio e a Ferramenta sem o consentimento prévio e escrito do BiG.

7.2 É proibido copiar, reproduzir, alterar, distribuir, divulgar publica-
mente, vender, ceder, retransmitir ou tornar qualquer informação 
disponibilizada através do Sítio ou qualquer dos seus subdomíni-
os acessível a terceiros, com ou sem fins comerciais. O Utilizador 
é responsável pelos danos que resultem de qualquer forma de 
utilização ou difusão indevida ou não autorizada da informação 
disponibilizada através da Ferramenta, do Sítio, ou qualquer dos  
seus subdomínios.

8 – LEI APLICÁVEL

8.1 Os presentes Termos de Utilização encontram-se sujeitos à lei 
portuguesa.

9 – PACTO DE JURISDIÇÃO E CONVENÇÃO DE COMPETÊNCIA

9.1 O Utilizador aceita que quaisquer questões relativas ao aces-
so e à utilização do Sítio e da Ferramenta pelo Utilizador, incluin-
do eventuais litígios daí decorrentes, ficarão submetidos à com-
petência exclusiva dos Tribunais Portugueses e especificamente 
à competência dos Tribunais da Comarca de Lisboa, excepto se 
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o contrário resultar de disposição legal imperativa aplicável ao 
caso.

10 - ALTERAÇÕES

10.1 As presentes de Utilização podem ser alteradas pelo BiG a 
qualquer momento, sem aviso prévio, e com efeitos imediatos. A 
continuação de acesso ou utilização da Ferramenta e Sítio pelo 
Utilizador corresponderá à aceitação por este dessas alterações.

10.2 O BiG reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem ne-
cessidade de aviso prévio aos Utilizadores alterar parcialmente 
ou totalmente o seu Sítio e Ferramenta, e qualquer um dos seus 
subdomínios ou conteúdos e de modificar a sua estrutura.

Em vigor a partir de 28 de Novembro de 2018.

BIG022FORM/JUL2018

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
DA FERRAMENTA BIG TOTAL BANKING

Av. 24 de Julho N.74-76 
1200-869   Lisboa - Portugal
T +351 213 305 300

NIPC 504 655 256  CAPITAL SOCIAL  €183.947.388

Avenida dos Aliados, 42-50
4000-064   Porto - Portugal
T +351 220 987 500

apoio@big.pt
T +351 213 305 377  

WWW.BiG.PT

5 |5


