DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE RISCO
1. INVESTIMENTO DE ALTO RISCO
A negociação de Forex, CFD & Opções na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser
adequada a todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode ser inapropriado para você
e levar a prejuízos. Antes de decidir negociar quaisquer tais produtos alavancados, você deve
considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, seu nível de experiência e apetite de
risco. Existe a possibilidade de que você perca parte ou todo seu investimento inicial e, portanto,
você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos
associados à negociação na margem e procurar aconselhamento de um consultor financeiro
independente se tiver dúvidas. Todas as contas são contas de margem alavancadas. Os clientes
devem manter uma quantidade adequada de margem para sustentar as suas posições, se os
níveis de capital caírem para 10% da margem utilizada, ocorrerá um pedido de cobertura. É
responsabilidade do investidor manter um nível suficiente de margem.

2. OPINIÕES AVA MARKET
Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste
site são fornecidos como comentário geral de mercado e não constituem aconselhamento de
investimento. A AVA não aceita nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano,
incluindo sem limitação a, qualquer perda de lucro, que possam surgir, direta ou indiretamente,
do uso ou dependência de tais informações.

3. RISCOS DE NEGOCIAÇÃO NA INTERNET
Existem riscos associados à execução de negócio baseado na Internet, incluindo, mas não
limitado a, falha de hardware, software e conexão com a Internet. Visto que a AVA não controla
a potência de sinal, a recepção ou o roteamento via Internet, a configuração do seu
equipamento ou a confiabilidade da sua conexão, não nos responsabilizamos por falhas de
comunicação, distorções ou atrasos em relação à negociação através da Internet.

4. EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
O conteúdo deste site está sujeito a alterações a qualquer momento sem prévio aviso e é
fornecido com o único propósito de ajudar os investidores a tomarem decisões de investimento
independentes. A AVA tem tomado medidas razoáveis para garantir a precisão das informações
no site; no entanto, não garante sua precisão e não aceitará qualquer responsabilidade por
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quaisquer perdas ou danos que possam surgir diretamente ou indiretamente do conteúdo ou da
sua incapacidade de acessar o site, por qualquer atraso ou falha da transmissão ou recepção de
quaisquer instruções ou notificações enviadas através deste website.

5. DISTRIBUIÇÃO
Este site não se destina à distribuição ou ao uso, por qualquer pessoa em qualquer país onde tal
distribuição ou uso seria contrário à lei local ou ao regulamento. Nenhum dos serviços e dos
investimentos referidos neste website estão disponíveis para pessoas que residam em qualquer
país onde a prestação de tais serviços ou investimentos seja contrária à lei local ou ao
regulamento. É da responsabilidade dos visitantes a este site verificar os termos e cumprir com
qualquer lei local ou o regulamento a que estão sujeitos.

6. RISCOS DO MERCADO E NEGOCIAÇÃO ON-LINE
A plataforma de negociação fornece um sofisticado sistema de colocação e acompanhamento de
pedidos. A AVA fará os melhores esforços para realizar sua negociação no preço solicitado. A
negociação on-line, não importa quão conveniente ou eficiente, não reduz necessariamente os
riscos associados à negociação da moeda. Todas as cotações e transações estão sujeitos aos
termos e condições do Acordo de cliente, que é acessível através deste site.
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