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EDITORIAL

No mundo de hoje, os Bancos são incapazes de conservar a mesma 
credibilidade que outrora foi tão apreciada. Escândalos atrás de escândalos, 
levaram a que os clientes fossem mais cautelosos a depositar a sua 
confiança. E o mercado está saturado de propostas de valor idêntico. Aqui, 
no Crédit Agricole, o nosso ousado e ambicioso “Projeto Cliente” 
pretende corrigir esta situação.

Fizemos uma promessa firme aos nossos 52 milhões de clientes: ficar ao 
seu lado, aconteça o que acontecer, para ajudá-los a fazer as escolhas 
certas e facilitar a sua vida em tudo o que pudermos. 

Isto, naturalmente significa que, temos de tratar as informações pessoais dos 
clientes, usando tecnologias de ponta de recolha e processamento de dados. 
Mas estes tratamentos de dados, também têm inerente a responsabilidade 
de proteger os interesses dos nossos clientes. Os nossos clientes têm 
razão em se preocuparem com a privacidade e a proteção de dados. No 
Crédit Agricole, temos, portanto, o dever de garantir que os nossos sistemas 
são tão seguros quanto possível - e apenas tratam os dados dos clientes 
se for no interesse dos mesmos.

É por esta razão que elaboramos uma Carta de Proteção de Dados 
Pessoais - para estabelecer as nossas promessas por escrito e para garantir 
que as honramos. A nossa Carta é mais do que apenas uma lista de leis e 
regulamentos. Explica como vivemos de acordo com nossos próprios 
valores e com as expectativas dos nossos clientes.

Bertrand Corbeau
Deputy Managing Director, Head of Development, 

Client and innovation, Crédit Agricole S.A.

Nós queremos trabalhar com os nossos 
clientes como parceiros. Nós comprometemo-nos 

a mantê-los satisfeitos e agir em benefício 
dos seus interesses.
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As regras de ouro
do Grupo Crédit Agricole
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• Manter os dados pessoais dos nossos clientes seguros é a nossa prioridade  
número um.

• Comprometemo-nos a utilizar rigorosos procedimentos de aprovação e certificação 
para todo o armazenamento e processamento de dados dos nossos clientes. 

• Prometemos defender as melhores práticas para os nossos clientes, desde a 
gestão das contas, aos acessos e aos pagamentos, recorrendo a medidas 
preventivas.

• Utilizamos a sua informação pessoal para conseguirmos dar aos nossos clientes 
aconselhamento, produtos e serviços, de forma a melhor servir as suas 
necessidades e ajudá-los a fazer as escolhas certas.

• Nós comprometemo-nos a informar os nossos clientes, da utilização dada à sua 
informação pessoal.

1  MANTER OS DADOS PESSOAIS DOS NOSSOS CLIENTES SEGUROS

2  AGIR NO INTERESSE DOS NOSSOS CLIENTES

« Nós prometemos utilizar os dados pessoais  
em benefício do interesse dos nossos clientes »

« Nós vemos a segurança dos dados pessoais  
como a nossa prioridade máxima »

AS NOSSAS REGRAS DE OURO
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• Nós nunca vendemos informações pessoais dos nossos clientes.

• Nós nunca divulgamos informações pessoais a terceiros sem informar os nossos 
Clientes, conforme exigido por lei. E apenas divulgamos informações a prestadores 
de serviços claramente identificados que estão sujeitos aos nossos rigorosos 
procedimentos de aprovação e certificação.

• Nós comprometemo-nos a explicar como usamos as informações dos nossos 
clientes de forma clara e concisa, sem utilizar uma linguagem muito complicada. 
Também nos certificamos de que nossos clientes conhecem os seus direitos e a forma 
de os exercer. Comprometemo-nos a ter uma política clara, concisa, informativa  
e inequívoca de proteção de dados.

• Nós prometemos trabalhar com os nossos clientes no seu melhor interesse.

3  ATUANDO COM ÉTICA

4  DIVULGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DO QUE FAZEMOS

« Prometemos recolher e tratar as informações pessoais 
de forma ética e responsável »

« Prometemos dizer aos nossos clientes o que fazemos  
e explicar o porquê »

5
AS NOSSAS REGRAS DE OURO  

(CONTINUAÇÃO)
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• Prometemos nunca recolher ou tratar os dados dos clientes sem o seu 
conhecimento, e respeitar o seu direito de objeção.

• Nós comprometemo-nos a criar e disponibilizar aos nossos clientes uma área pessoal 
segura, onde eles podem verificar e ajustar as suas configurações de privacidade 
e opções de consentimento opt-in a qualquer momento, por conta própria ou com a 
ajuda de um apoio ao cliente. Essa área pessoal pode, por exemplo, aparecer no site 
de gestão de contas do cliente (Homebanking). 

5  DAMOS O CONTROLO AOS NOSSOS CLIENTES

« Nós comprometemo-nos a dar aos nossos clientes  
o total controlo sobre as suas informações » 
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