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Aplicação Ganha LOGO

Termos e condições

Informação Geral
Aplicação Ganha Logo
Os presentes Termos e Condições destinam-se a regular o acesso e a utilização da aplicação Ganha LOGO.
A Ganha LOGO é uma aplicação móvel desenvolvida e gerida pela Sentilant – Consultoria e Inovação, Lda., para a marca LOGO, detida
pela Seguradoras Unidas, S.A.
O objetivo da Ganha LOGO é promover a segurança na estrada, avaliando e pontuando a condução dos seus utilizadores, de acordo com
os seguintes parâmetros:
• Velocidade: avalia se circula dentro dos limites legais de velocidade.
• Atenção: tem em consideração a utilização do telemóvel enquanto se conduz.
• Fadiga: terá melhor pontuação quem conduzir menos de 8h por dia e menos de 2h seguidas.
• Eficiência: considera as acelerações fortes, travagens bruscas e curvas a alta velocidade.
•C
 ondução Defensiva: avalia a adequação da velocidade ao tipo de estrada (estradas sinuosas, subidas e descidas) e às condições
meteorológicas.
Ao instalar e utilizar a Ganha LOGO, recolheremos e disponibilizaremos as seguintes informações detalhadas sobre as suas viagens e
sobre a sua conta:
• Data e hora de início e fim;
• Distância percorrida e tempo total em viagem;
• Locais de partida e chegada;
• Score de segurança da viagem;
• Subscores de segurança da viagem (velocidade, atenção, fadiga, eficiência e condução defensiva);
• Trajeto no mapa (georreferenciação dos diferentes pontos recolhidos ao longo do trajeto);
• Score de economia em cada ponto do trajeto;
• Veículo utilizado;
• Tempo total em condução;
• Tempo parado total na viagem;
• Total de eventos de condução;
• Total de eventos por tipo;
• Total de emissões de CO2;
• Velocidade máxima durante a viagem;
• Velocidade média durante a viagem;
• Altitude máxima durante a viagem;
• Aceleração máxima durante a viagem;
• Força de travagem máxima registada durante a viagem;
• Força máxima centrífuga em curva máxima registada durante a viagem;
• Tempo total em condução noturna durante a viagem;
• Perfil de condução;
• Score pessoal de segurança;
• Subscores pessoais de segurança (condução defensiva, distração, fadiga, velocidade e agressividade na condução);
• Tempo em condução noturna, global;
• Total de viagens realizadas, de acordo com a periodicidade pretendida (exemplos: diariamente, de 3 em 3 dias, semanalmente,
mensalmente, etc.);
• Distância total percorrida, por dia;
• Tempo total em viagem, por dia;
• Número total de viagens registadas;
• Distância total percorrida, global;
• Tempo total em viagem, global;
• Velocidade máxima registada, global;

2

• Velocidade média registada, global;
• Aceleração máxima registada, global;
• Gestão de informação social e de gamification;
• Rank atual;
• Histórico de ranks;
• Badges recolhidos;
• Registo de likes nas suas viagens;
• Comentários às suas viagens;
• Relações de amizade com outros condutores;
• Estatísticas de dispositivos de cada condutor: sistema operativo (Android/iOS), versão, marca, modelo;
• Conta do Facebook (id);
• Data de nascimento;
• E-mail;
• Veículo(s) registado(s) na aplicação;
• Definições de privacidade (partilhar viagens com: todos, amigos, ninguém).
Para poder aceder à Ganha LOGO tem de fazer o download e instalação da mesma num dispositivo móvel compatível e tem de criar uma
Conta de Utilizador. A Conta de Utilizador pode ser criada através de um endereço de e-mail ou da sua conta do Facebook. Se for cliente
LOGO deverá indicar esse facto quando criar a sua conta.
Ao instalar a Ganha LOGO, o utilizador fica apto a utilizar as funcionalidades que esta disponibiliza. O acesso e utilização pressupõe a
aceitação dos presentes Termos e Condições. Em caso de não concordar com o seu conteúdo, deve abster-se de efetuar o download, instalar
e utilizar a aplicação.
Na Ganha LOGO poderá ver a evolução da sua condução com a periodicidade pretendida (semanal ou mensal), com as seguintes
informações relativas a esse período: número total de viagens, distância percorrida, duração total em viagem, tempo parado em viagem,
total de eventos, total de eventos por tipo, velocidade média, score médio de segurança e score médio de economia.
Ao partilhar informações relativas ao(s) seu(s) veículo(s) (como marca, modelo, ano, consumo médio (esperado, de fábrica), cilindragem do
motor, tipo de combustível (gasolina, gasóleo, elétrico, híbrido, etc.), data da inspeção, data de expiração do seguro e tipo de carroçaria),
a Ganha LOGO poderá enviar-lhe notificações relacionadas com a manutenção do veículo e consumos médios por viagem e lembrá-lo
quando a data de inspeção periódica se estiver a aproximar.
Para que a Ganha LOGO possa monitorizar as viagens realizadas é necessário que tenha a opção “serviços de localização (GPS)” ativada
no dispositivo móvel onde instalou a aplicação e que dê autorização à app para aceder a esta informação sempre e não apenas enquanto
usa a app.
Através da Ganha LOGO pode partilhar as suas viagens com os seus amigos e estes podem reagir às mesmas através de comentários
ou colocando um like na viagem. Sempre que partilhar as suas viagens com os seus amigos estes poderão ver o score das mesmas.
Podem, eventualmente, ocorrer erros na recolha de dados que é realizada pela Ganha LOGO. Para que não seja prejudicado por eventuais
erros que possam ocorrer na recolha dos dados das suas viagens, tem a possibilidade de validar se foi o condutor daquela viagem ou não
que realizou durante 48 (quarenta e oito) horas.
A entidade que gere a Ganha LOGO reserva-se ao direito de eliminar quaisquer comentários ofensivos ou xenófobos, em qualquer altura,
sem necessidade de aviso prévio aos utilizadores.
A Ganha LOGO funciona em Portugal e Espanha e é gratuita.
A LOGO poderá utilizar a Ganha LOGO para promover os seus produtos de seguro.

Informação relativa às pontuações e vantagens de utilização da app Ganha LOGO
Dependendo da sua pontuação, ficará no nível Vermelho, Amarelo, ou Verde em cada um dos parâmetros e na avaliação geral, que tem em
consideração o score combinado dos diferentes parâmetros nas diferentes viagens.

1. Desconto no Prémio
Acreditamos à partida que os clientes LOGO que utilizam a aplicação irão ser ou tornar-se bons condutores e, por isso, recebem de imediato
um desconto no seu seguro automóvel na LOGO, assim que cumprirem as primeiras 5 viagens e 50 km’s. O desconto no seguro Auto será
atribuído aos Clientes que têm o débito direto ativo e que são tomadores do seguro. Se ainda não aderiu ao débito direto vá à sua Área de
Cliente em logo.pt ou adira na app myLOGO.
De modo a manter este desconto, os clientes LOGO deverão cumprir os seguintes requisitos:
• fazer, no mínimo, 5 viagens e 50 km’s por mês; com tolerância de 2 meses, ou seja se houver 1 mês em que o mínimo de viagens e km’s
não seja cumprido não será logo retirado o desconto, apenas ao fim de 2 meses.
• não ficar 2 semanas seguidas ou 4 semanas intercaladas ao longo do ano no nível Vermelho.
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Quando os requisitos deixarem de ser cumpridos o utilizador perderá o desconto.

2. Desafios
A Ganha LOGO realiza desafios para os utilizadores:
•D
 esafios individuais – podem ter diferentes durações (uma semana, duas semanas ou um mês) e podem avaliar a pontuação geral ou
ter apenas em conta a pontuação de determinados parâmetros.
•D
 esafios de equipas – também podem ter diferentes durações (uma semana, duas semanas ou um mês). Todos os Utilizadores podem
criar equipas. As equipas devem ter entre 2 (dois) e 5 (cinco) elementos e cada utilizador só pode fazer parte de uma equipa durante o
período de duração de um desafio.
Todos os utilizadores ficam automaticamente inscritos nos desafios individuais. No caso de um utilizador não pretender estar inscrito nos
desafios, poderá continuar a utilizar a aplicação, contudo, perderá o seu desconto.
Para cada desafio serão estabelecidos mínimos de viagens e/ou quilómetros percorridos, consoante a duração do mesmo.
Aos vencedores dos desafios, quer sejam clientes LOGO ou apenas utilizadores da app, a LOGO oferecerá variados prémios, que irão
sempre ser anunciados no início de cada desafio.
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