TERMOS DE USO
A AvaTrade tem o prazer de lhe fornecer as informações, conteúdos, instrumentos, produtos e
serviços em toda a avatrade.com. Estes Termos de uso também incluem informações importantes e
relacionadas a determinados produtos e serviços. A utilização do avatrade.com está sujeita a estes
Termos de uso.
Estes Termos de uso são um acordo vinculativo entre você e avatrade.com.O acesso e utilização do
avatrade.com constitui a sua aceitação destes Termos de uso e quaisquer outros avisos legais e
declarações contidas no avatrade.com.A AvaTrade pode modificar estes Termos de uso a qualquer
momento e sem aviso prévio. A continuação do seu acesso e utilização de avatrade.com constitui a
sua aceitação destes Termos de uso quando modificados.
Quando acessar este site, verifique se o produto ou serviço não viola as leis do seu país de residência
antes de utilizar instrumentos ou serviços no nosso site. Nosso serviço está disponível apenas no
caso dele ser legal em seu país de residência.

1.

INFORMAÇÕES SOBRE AVATRADE.COM

1.1.

As informações sobre avatrade.com são baseadas nos dados recebidos de fontes
disponíveis, reconhecidas e confiáveis, conteúdo de terceiros e investigação.No entanto, as
informações não foram confirmadas e/ou verificadas por nós, e não temos pretensões de
apresentá-las como completas, exatas ou confiáveis.

1.2.

Ainda que a AvaTrade tenha envidado todos os esforços para assegurar a exatidão das
informações sobre avatrade.com, a informação e o conteúdo sobre avatrade.com estão
sujeitas a alteração sem aviso prévio e são fornecidas com o único objetivo de ajudar os
operadores a tomar decisões de investimento independentes. A AvaTrade não garante a
precisão das informações, e não aceita qualquer responsabilidade por perdas ou danos que
possam resultar, direta ou indiretamente, do seu conteúdo ou sua incapacidade de acessar
o avatrade.com, por qualquer atraso ou falha na transmissão ou recepção de qualquer
instrução ou notificações enviadas através avatrade.com.

1.3.

Todo conteúdo em avatrade.com é apresentado somente na data publicada ou indicada, e
podem ser substituídos por eventos posteriores ou por outras razões.

1.4.

Em todos os casos de contradição e/ou incompatibilidade entre as informações constantes
em avatrade.com e as informações registadas nos livros da AvaTrade, a informação
registrada nos livros da AvaTrade devem ter precedência.A AvaTrade não deve assumir a
responsabilidade por danos e/ou prejuízos de qualquer natureza suscetíveis de serem
causados como resultado de confiança nas informações constantes em avatrade.com
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2.

DIREITOS AUTORAIS

2.1.

Avatrade.com, a informação, programas que podem ser baixados do avatrade.com e
elementos adicionais anunciados em avatrade.com, estão sujeitos e protegidos por leis de
direitos autorais internacionais.

2.2.

O uso de avatrade.com está sujeito ao uso justo apenas em conformidade com estas leis.
Não é permitido copiar, alterar, distribuir ou fazer uso comercial das informações, exceto
com autorização dos titulares dos direitos autoriais.

3.

PROGRAMAS DE TERCEIROS
O avatrade.com pode autorizar a transferência de programas. avatrade.com e/ou o
fabricante do software não são responsáveis por danos de qualquer natureza suscetíveis de
serem causados como resultado da referida transferência de programas e/ou em resultado
da utilização de qualquer programa baixado do avatrade.com.

4.

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE QUANTO AOS
TERMOS DE USO E A VALIDADE DOS CONTRATOS
Estes Termos de uso são um aditivo ao contrato assinado entre AvaTrade e o Cliente, e estes
Termos de uso não alteram ou cancelam qualquer condição do contrato.

5.

USO DE LINKS
avatrade.com pode conter links para sites operados por outras partes. AvaTrade não
controla o conteúdo ou precisão das informações em tais sites e não endossa o material
colocado nesses sites. Os links são fornecidos para sua referência apenas e a AvaTrade se
exime de toda responsabilidade e responsabilização pelo conteúdo ou utilização desses
sites.

6.

ISENÇÃO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
NO MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, AvaTrade NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER
DANOS CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS (INCLUINDO, MAS
NÃO LIMITADO A LUCROS CESSANTES, PERDAS EM OPERAÇÕES OU DANOS RESULTANTES DA
UTILIZAÇÃO OU FALTA DE UTILIZAÇÃO De avatrade.com E DE CONTEÚDOS DE TERCEIROS,
INCONVENIÊNCIA OU ATRASO).ISTO É VERDADE MESMO SE AvaTrade TENHA SIDO AVISADA
DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS OU PREJUÍZOS. SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO
PREVISTA PELA LEI AvaTrade NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O USUÁRIO OU QUALQUER
OUTRA PESSOA POR QUALQUER PERDA RESULTANTE DE CAUSA SOBRE A QUAL AvaTrade NÃO
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TENHA CONTROLE DIRETO. ISTO INCLUI FALHA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICO OU
ELETRÔNICO OU LINHAS DE COMUNICAÇÃO (INCLUINDO TELEFONE, TELEVISÃO À CABO E
INTERNET), ACESSOS NÃO AUTORIZADOS, VÍRUS, ROUBO, ERROS DE OPERADOR, CLIMA
SEVERO OU EXTRAORDINÁRIO (INCLUINDO INUNDAÇÕES, TERREMOTO, OU OUTRO ATO DE
DEUS), FOGO, GUERRA, INSURREIÇÃO, REVOLTA, ATO TERRORISTA DISPUTA LABORAL E
OUTROS PROBLEMAS TRABALHISTAS, ACIDENTE, EMERGÊNCIA OU AÇÃO DE GOVERNO.

7.

INDENIZAÇÃO
Como condição de utilização do avatrade.com, você concorda em indenizar e manter
AvaTrade e seus fornecedores de conteúdo de terceiros isentos de e contra todas e
quaisquer reivindicações, perdas, responsabilidades, custos e despesas (incluindo, mas não
limitado a honorários de advogados) decorrentes da sua utilização do avatrade.com, ou da
sua violação destes Termos.
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