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TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO “BPI VR”
1. Aplicação “BPI VR”
Após instalação da Aplicação “BPI VR”, daqui em diante também designada por “App”,
o Utilizador, mediante a utilização de equipamento próprio (Oculus Quest 2) pode
circular livremente por entre diferentes espaços de uma loja virtual BPI, os quais se
encontram divididos de acordo com a oferta do website BPI. Nestes espaços poderá ter
acesso a vídeos promocionais e campanhas BPI, interagir com simuladores de crédito,
jogar jogos e mover objetos.
2. Condições de Utilização
O presente documento contém os “Termos e Condições” da App, cuja utilização
pressupõe a respetiva aceitação integral dos mesmos.
3. Alterações aos presentes Termos e Condições
O Banco BPI reserva-se o direito de, a todo o momento, alterar o presente documento.
A redação atualizada ser-lhe-á comunicada ao abrir a App, através de um popup com a
ligação para os novos Termos e Condições.
Para poder continuar a utilizar a App após notificação dos novos Termos e Condições,
deverá proceder à sua leitura e, caso concorde com o teor, proceder à respetiva
aceitação.
4. Suspensão e Cancelamento da utilização da App
O Banco BPI pode, em qualquer altura e sem aviso prévio, deixar de disponibilizar,
temporária ou definitivamente, a App.
Quando utilizada num dos os Balcões da rede BPI, com o equipamento do Banco, o
Banco BPI reserva-se o direito de impedir a utilização da App, caso o Utilizador esteja a
fazer uma utilização indevida do equipamento ou da Aplicação.
5. Conteúdo BPI
O Banco BPI detém exclusivamente os direitos de propriedade intelectual associados,
sobre a App e respetivo conteúdo. Por “conteúdo” entende-se os textos, gráficos,
imagens, áudio, vídeo, informação ou outros materiais que são publicados, gerados,
fornecidos ou disponibilizados de outra forma através do Serviço.
6. Acordo Integral
Estes Termos substituem todo e qualquer entendimento ou acordo prévio, oral ou
escrito, entre o Banco BPI e o Utilizador relativamente à App e respetiva utilização.
7. Foro Competente
Quaisquer litígios decorrentes da utilização do Serviço ou da interpretação dos
presentes “Termos e Condições” serão da exclusiva competência dos Tribunais Judiciais
da Comarca de Lisboa.

TERMS AND CONDITIONS OF USE OF THE "BPI VR" APPLICATION
1. “BPI VR" Application
After installing the " BPI VR" application, hereafter referred to as the "App", the User,
through the use of a specific device (Oculus Quest 2) may move freely through the
different spaces of a virtual BPI store, which are divided in accordance with the offer of
the BPI website. In these spaces you can access to BPI promotional videos and
campaigns, interact with credit simulators, play games and move objects.
2. Terms of Use
This document contains the "Terms and Conditions" of the App, whose use implies the
respective full acceptance of the same.
3. Changes to these Terms and Conditions
Banco BPI reserves the right to emend this document at any time. The updated wording
will be communicated to you when you open the App, through a popup with the link to
the new Terms and Conditions.
To continue using the App with the updated Terms and Conditions, you must read them
and, if you agree with the content, accept them.
4. Suspension and Cancellation of the use of the App
Banco BPI may, at any time and without prior notice, stop making the App available,
temporarily or permanently.
When used in one of the BPI branches, with the Bank’s devices, Banco BPI reserves the
right to prevent the use of the App, if the User is making an improper use of the device
or the Application.
5. BPI content
Banco BPI exclusively holds the intellectual property rights associated with the App and
respective content. By "content", we mean the text, graphics, images, audio, video,
information or other materials that are published, generated, provided or otherwise
made available through the Service.
6. Entire Agreement
These Terms supersede any and all prior understandings or agreements, oral or written,
between Banco BPI and the User relating to the App and its use.
7. Place of Jurisdiction
Any disputes arising from the use of the Service or the interpretation of these "Terms
and Conditions" shall be of the exclusive competence of the Courts of the Judicial District
of Lisbon.

