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1. Seu uso do Serviço

Seu uso de qualquer aplicativo, programa,serviços, websites e outros serviços
relacionados (coletivamente referidos como “Serviços”) fornecidos por Passfolio
Financial, LLC. (“PF”), seus subsidiários e afiliados (“Nós”) ou qualquer terceiro
designado por Nós está sujeito aos termos estabelecidos abaixo, incluindo mas não
limitado a, Nossa Política de Privacidade disponível em https://passfolio.com/legal, que
está incorporado no presente por referência (coletivamente referido como “Termos” e
“Acordo”).

Estes Termos e quaisquer outros documentos referenciados nos Termos criam um
acordo vinculativo legal entre você e Nós. Favor lê-los com a devida atenção.

2. Definições

Como utilizados no presente, as seguintes definições devem, aplicar:

A. “Documentos de Conta” representa qualquer aviso, divulgação, extrato de
conta, comunicações regulatórias (como avisos de privacidade), documentos
de teor fiscal e quaisquer outras informações, documentos, dados e registros
sobre sua Conta e os Serviços (incluindo emendas a este Acordo) entregues
ou fornecidos a você por Nós e quaisquer outras partes.

B. “BCB” representa o Banco Central do Brasil

C. “Conta Afiliada” representa qualquer conta que você possa ter no presente
ou no futuro Conosco.

D. "Firma de Compensação" representa toda e qualquer firma de compensação
utilizada pela Passfolio Securities LLC.

E. “Criptomoedas” e “Criptomoeda” representam certos ativos digitais como
bitcoin e lumens.

F. “CVM” representa a Comissão de Valores Mobiliário brasileira.

G. “Inatividade” representa um momento em que parte ou a totalidade dos
Serviços estão periodicamente indisponíveis durante um período de
manutenção programado ou inatividade não programada.

H. “GUSD” representa o Gemini Dollar.
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I. “Provedor de Informações” representa qualquer companhia ou pessoa que
direta ou indiretamente fornece a Nós informações, incluindo dados de
mercado de Criptomoedas e cotações de Agentes de Mercado.

J. “Empréstimo” representa um empréstimo de Criptomoedas feito segundo e
de acordo ao MCLA.

K. “Tarifas de Empréstimo” são definidas pelo MCLA.

L. “Informações de Acesso” representa qualquer dado necessário para seu
acesso à sua Conta de qualquer maneira, seja nome de usuário, email ou
senha.

M. “Agentes e Mercado” representa qualquer câmbio de Criptomoedas,
corretoras, formadores de mercado, provedores de liquidez ou tipos de
Criptomoedas equivalentes, sistema de operação ou intermediários.

N. “Master Cryptocurrency Loan Agreement” (“MCLA”) representa o Acordo
Principal de Empréstimo de Criptomoedas entre você e Nós.

O. “RFB” Representa a Receita Federal do Brasil.

P. “Informações de Terceiros” representa qualquer informação fornecida por um
Provedor de Informações ou informações derivadas de informações
fornecidas por um Provedor de Informações.

Q. “USD” Representa o Dólar Americano.

R. “Violação” representa que decidimos sob Nosso critério que você cometeu
uma infração ou incumpriu com este Acordo.

3. Aceitação destes Termos

Para utilizar os Serviços, você deve, primeiramente, aceitar os Termos. Você não pode
utilizar os Serviços caso não aceite os Termos. Caso não aceite os Termos, você não
será capaz de acessar os Serviços.

4. Alterações destes Termos

Você está ciente e aceita que Nós podemos modificar este Acordo periodicamente. Nos
reservamos o direito de modificar estes Termos periodicamente. Seu uso contínuo dos
Serviços após tal modificação, consideramos que você leu, compreendeu e,
incondicionalmente, aceitou as modificações. As cópias eletrônicas armazenadas deste
Acordo são consideradas o registro verdadeiro, completo, válido, autêntico e aplicável
do Acordo, admissível em processos jurídicos ou administrativos na mesma medida de
documentos e registros originalmente gerados e mantidos de forma impressa. Você



concorda em não contestar a admissibilidade e aplicabilidade de Nossa cópia
eletrônica armazenada deste Acordo.

5. Política de Privacidade

Para disponibilizar os Serviços a você e processar as transações contempladas nestes
Termos, Nos será necessária a coleta de informações e dados pessoais seus. As
informações e/ou dados coletados serão usados de acordo com nossa Política de
Privacidade. Podemos atualizar nossa Política de Privacidade periodicamente, revise-a
de maneira periódica.

6. Termos de Conta

A. Registro de Serviços

Para acessar certos Serviços, pode ser exigido de você que forneça informações
pessoais como parte do processo de registro para os Serviços ou como parte de seu
uso contínuo dos Serviços.

Você deve fornecer um email válido e uma senha para criar sua conta conosco
(“Conta”). Você entende que é responsável por manter sigilo de sua senha e outras
informações de Conta. Assim, você reconhece que é o único responsável para conosco
sobre todas as atividades ocorridas em sua Conta, e que, Nós não nos
responsabilizamos por problemas com sua Conta, resultantes do mau uso de seu email
e/ou senha. Caso tome conhecimento ou suspeite de qualquer uso não autorizado de
seu email, senha ou Conta, você reconhece que deve nos informar imediatamente em
support@passfolio.com.

B. Requisitos de Conta

Há diversos requisitos relacionados à criação e manutenção de uma Conta:

● Você deve ser um ser humano para criar uma Conta. Conta registradas
por “bots” ou outro método automatizado não são permitidas.

● Uma pessoa ou entidade legal pode manter no máximo uma Conta.

● Para abrir uma Conta você deve ter 18 anos ou mais. Nossos Serviços
não são destinados a pessoas menores de 18 anos de idade, e conforme
nosso conhecimento, não permitimos que nenhum usuário menor de 18
anos de idade utilize nossos Serviços. Caso tomemos conhecimento de
qualquer usuário menor de 18 anos, encerraremos a Conta do usuário
imediatamente. Caso você seja residente de um país diferente dos
Estados Unidos, a maioridade legal do seu pode ser maior. Neste caso,
você é responsável por cumprir com as leis do seu país.

● Você reconhece que Nós usaremos o email que você nos forneceu como
método primário de comunicação.
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● Você certifica de que ninguém além de você tem nenhum interesse sobre
a Conta.

● Uma infração ou violação de qualquer um dos Termos, como determinado
sob Nosso exclusivo critério, resultará em um encerramento imediato de
sua Conta e seu acesso aos Serviços.

C. Suas Representações e Responsabilidades

a. Conta Autodirigida: Você reconhece que sua Conta é autodirigida, você é
o único responsável por toda e qualquer ordem efetuada em sua Conta, e
todas as ordens efetuadas por você ou em seu nome são espontâneas e
com base em suas próprias decisões de investimento ou as decisões de
investimento de seu representante ou agente devidamente autorizados.
Você entende e reconhece que não recebeu ou espera receber qualquer
aconselhamento de investimento por parte de Nós ou Nossos afiliados
com relação a suas ordens. Não obstante qualquer disposição deste
Acordo, você reconhece e entende que Nós não aceitamos qualquer
responsabilidade por, e em nenhuma circunstância devemos ser
responsáveis com você em relação a suas decisões. Você reconhece e
entende que, em nenhuma circunstância, o seu uso da Conta constituirá a
criação de uma relação que inclua a provisão ou licitação de
aconselhamentos de investimento. Você está ciente de que nem Nós e
nenhum de Nossos, funcionários, agentes, diretores ou representantes (i)
fornecemos aconselhamentos de investimento com relação a esta Conta,
(ii) recomendamos qualquer Criptomoedas, transações ou ordens, ou (iii)
solicitamos ordens. Para fins de pesquisas, materiais ou informações
similares estão disponíveis através dos Serviços, você entende que estes
materiais têm propósito informativo e educativo somente, e que eles não
constituem uma recomendação para a realização de transações com
Criptomoedas ou a adoção de qualquer estratégia de investimento.

b. Precisão de Informações: Você (i) certifica que as informações contidas
em sua inscrição de conta e qualquer outro documento que você nos
forneça, relacionados à sua Conta ou qualquer Conta Afiliada é completo,
verdadeiro e correto; (ii) Nos autoriza a contactar qualquer indivíduo ou
firma apontado nos documentos referenciados na subsecção (b)(i) desta
Secção e qualquer outra fonte normal de informações de débito ou
crédito; (iii) autoriza qualquer um, assim contactado, a fornecer tais
informações a Nós como podemos requisitar; e (iv) concorda que este
Acordo, a inscrição de Conta, e qualquer outro documento fornecido por
você com relação a sua Conta é de nossa propriedade. Você deve,
prontamente, notificar a Nós sobre qualquer alteração das informações
em tais acordos e documentos por extenso e dentro do prazo de 10 dias.
Você Nos autoriza a obter relatórios e fornecer a terceiros, informações



sobre sua credibilidade e conduta comercial. Sob sua solicitação, Nós
aceitamos fornecer a você uma cópia de qualquer relatório obtido.
Podemos reter este Acordo, a inscrição de Conta e todos os outros
documentos e seus respectivos registros sob Nosso exclusivo critério.
Você entende que Nós podemos tomar medidas para verificar a
veracidade da informação que você nos fornece em sua inscrição de
Conta ou de alguma outra forma, e que Nós podemos restringir seu
acesso à sua Conta ou tomarmos outra ação caso julguemos necessária
tal verificação.

c. Esforços Comercialmente Razoáveis: Você entende que Nós utilizamos
esforços comercialmente razoáveis para fornecer a você Serviços
confiáveis e seguros. Periodicamente, interrupções, erros ou outras
deficiências do sistema podem ocorrer devido a uma variedade de
fatores, alguns dos quais estão fora de Nosso controle. Estes fatores
podem contribuir para atrasos, erros do serviço ou Inatividade. Você
entende que pode experienciar dificuldades no acesso de sua Conta,
saques de fundos ou Criptomoedas, visualização de Informações de
Terceiros, e realização ou cancelamento de ordens.

d. Indisponibilidade de Serviços em Determinadas Jurisdições: Você
entende e reconhece que os Serviços não são fornecidos a, e não podem
ser utilizados por qualquer pessoa em qualquer jurisdição onde a provisão
ou uso do mesmo pode ir contra a leis e regulamentações vigentes. Você
aceita abster-se do uso dos Serviços caso resida em uma jurisdição onde
os Serviços violem quaisquer leis ou regulamentações vigentes em tal
jurisdição. Você reconhece que não deve nos fornecer informações
incorretas sobre seu endereço e nos informará prontamente caso
estabeleça residência em uma nova jurisdição.

e. Controlo Exclusivo sobre a Conta: Você aceita não compartilhar suas
Informações de Acesso com nenhuma outra pessoa. Você também aceita
não permitir que qualquer outra pessoa opere em sua Conta.

f. Nenhum Aconselhamento Fiscal ou Legal: Você entende e reconhece que
Nós não fornecemos aconselhamentos fiscais ou legais.

7. Serviços e Informações de Terceiros

Além destes Termos, você também aceita vincular-se aos termos específicos adicionais
de serviços aplicáveis a aplicativos, websites ou serviços oferecidos por Nossos
parceiros ou outros terceiros.

Periodicamente, Nós podemos fornecer a você links de websites de terceiros ou
serviços que não temos propriedade ou controle. Seu uso dos Serviços pode incluir
também o uso de aplicativos desenvolvidos ou de propriedade de um terceiro. Seu uso
de aplicativos, websites e serviços de terceiros é regido pelos termos e condições ou



políticas de privacidade de tal terceiro. É de sua responsabilidade ler os termos e
condições e políticas de privacidade de qualquer aplicativo, website ou serviço de
terceiros que você visite ou utilize.

Você entende que Nós não garantimos que tal as Informações de Terceiros fornecidas
nos Serviços sejam verdadeiras, confiáveis, completas, ininterruptas, livres de erros ou
em ordem correta. Você aceita que seu uso das Informações de Terceiros é sob seu
próprio risco. Você entende e está ciente que cada Provedor de Informação tem
interesse de propriedade sobre as Informações de Terceiros pertencentes a ele. Você
entende e aceita que você pode utilizar esta Informação de Terceiros somente para seu
benefício. Você não pode reproduzir, vender, distribuir, circular, criar trabalhos
derivados de, armazenar, explorar comercialmente de nenhuma forma ou fornecer
Informações de Terceiros a qualquer outra pessoa ou entidade sem Nosso
consentimento por extenso. Você entende e reconhece que, a qualquer momento, todo
e qualquer Provedor de Informação pode descontinuar qualquer categoria de
Informações de Terceiros, pode alterar ou eliminar qualquer método de velocidade de
transmissão ou outra característica. Os Provedores de Informações ou Nós não
devemos ser responsáveis por qualquer responsabilidade, perda ou dano delas
resultantes.Você RECONHECE E ACEITA QUE NÓS E NOSSOS RESPECTIVOS
OFICIAIS E FUNCIONÁRIOS, E OS PROVEDORES DE INFORMAÇÕES NÃO
SEREMOS RESPONSÁVEIS DE NENHUMA FORMA POR (A) QUALQUER
IMPRECISÃO, ERRO, ATRASO, FALHA, OMISSÃO, INTERRUPÇÃO OU NÃO
FUNCIONAMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO DE TERCEIRO, (B) NOSSO
USO, EXIBIÇÃO OU PROVISÃO DE TAL INFORMAÇÃO DE TERCEIROS OU (C)
QUALQUER PERDA OU DANO RESULTANTE DE OU OCASIONADO POR TAL
IMPRECISÃO, ERRO, ATRASO, FALHA, OMISSÃO, INTERRUPÇÃO OU NÃO
FUNCIONAMENTO, EM TODOS OS CASOS SEJAM TAIS DANOS RESULTANTES
OU NÃO DE QUALQUER ATO DE NEGLIGÊNCIA OU OMISSÃO DE QUALQUER
DAS PARTES E ESTEJA QUALQUER PARTE AVISADA OU NÃO COM
ANTECEDÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

8. Utilização Aceitável

Ao utilizar os Serviços, você deve seguir a Política de Utilização Aceitável (“AUP”
“Acceptable Use Policy”) descrita nesta Secção.

A. Cumprimento de Leis e Regulamentações

Seu uso dos Serviços, incluindo a publicação ou carregamento de Conteúdo Gerado
por Usuário, não deve violar qualquer lei vigente, incluindo leis de copyright ou de
marca registrada, leis de controle de exportação ou qualquer outra lei vigente em sua
jurisdição. Você é responsável por assegurar que sua utilização dos Serviços esteja de
acordo com quaisquer leis ou regulamentações vigentes em sua jurisdição.

i. Identificação do Cliente: Para auxiliar o governo a detectar o
financiamento de atividades de terrorismo e lavagem de dinheiro, a
legislação federal exige que todas as instituições financeiras obtenham,



verifiquem e registrem informações que identifique cada pessoa a abrir
uma conta. Portanto, você entende que ao abrir sua Conta, Nós podemos
solicitar seu nome, endereço, data de nascimento, número de
identificação do contribuinte e outras informações de identificação, ou que
Nós podemos obter tais informações a partir de sua abertura de conta
com a PF. Você entende que Nós podemos solicitar cópias de sua carteira
nacional de habilitação, passaporte ou outros documentos de
identificação.

ii. Alteração de Notificações: Você entende e aceita que é obrigado a,
prontamente, notificar-nos sobre qualquer alteração de suas informações,
incluindo nome, endereço, email e número de telefone.

iii. Leis e Regulamentações Vigentes: Transações em sua Conta estão
sujeitas às leis e regulamentações vigentes, e às regras do governo
Federal e estadual e autoridades regulatórias. Em nenhum caso seremos
obrigados a efetuar qualquer transação que julguemos violadora de
qualquer lei, regra ou regulamentação federal ou estadual, ou que viole
regras e regulamentações de qualquer organização de regulamentação
ou auto-regulamentação.

iv. Inquérito Pessoal: Você entende que Nós podemos exigir que você nos
forneça informações adicionais ou podemos exigir que você se submeta a
um inquérito pessoal antes de autorizarmos seu uso dos Serviços, ou em
qualquer momento no futuro, seguindo leis e regulamentações vigentes.

v. Origem dos Fundos: Você aceita, representa e garante que todos os
fundos em sua Conta ou Conta Afiliada, ou fundos convertidos ou a
serem convertidos por você no futuro através de Nós, não são
provenientes diretos ou indiretos de qualquer atividade criminosa ou
fraudulenta. Você entende que não é permitido receber fundos em sua
Conta ou em qualquer Conta Afiliada de outro remetente que não você
mesmo. Qualquer fundo recebido por você de um remetente que não seja
você mesmo será considerada não autorizada.Você entende que Nós nos
reservamos o direito de investigar a origem de qualquer fundo em sua
Conta ou qualquer Conta Afiliada e determinar, sob nosso exclusivo
critério a maneira a lidar com sua disposição. Se, após revisão de
qualquer fundo em questão e das circunstâncias nas quais você o
recebeu, Nós determinarmos que você não tem posse sobre tais ações,
você entende que nos reservamos o direito de dispor de tal fundo, de
acordo com leis e regulamentações vigentes.

vi. Programas de Sanções: Segundo os programas de sanções econômicas
administrados pela OFAC, Nós estamos proibidos de fornecer serviços ou
estabelecer relações com certos indivíduos e instituições. No evento de
que Nos seja exigido bloquear fundos associados à sua Conta, seguindo



programas de sanções ou outro programa governamental de sanções
similar, você entende que Nós podemos: (i) suspender sua Conta; (ii)
encerrar sua Conta; (iii) estornar os fundos a sua conta de origem ou a
uma conta determinada por autoridades; ou (iv) exigir que você saque
fundos de sua Conta dentro de um prazo. Você aceita que Nós não nos
responsabilizamos por qualquer perda, direta ou indireta, que você possa
incorrer como resultado de Nossos esforços de boa fé para cumprir com
leis e regulamentações vigentes, a orientação ou direcionamento de
qualquer autoridade de regulamentação ou agência governamental, ou
qualquer mandato de apreensão, penhora, imposto, intimação,
procuração ou outra ordem legal.

B. Restrições de Conduta

Ao utilizar os Serviços, você aceita que, em nenhuma circunstância, você irá:

● assediar, abusar, ameaçar ou incitar violência contra qualquer indivíduo
ou grupo;

● usar os Serviços de qualquer maneira que perturbe, afete negativamente
ou iniba o aproveitamento completo de outros usuários;

● usar os Serviços de qualquer maneira que cause dano, desativação,
sobrecarga ou impedimento do funcionamento dos Serviços;

● usar nossos servidores para qualquer forma de atividade automatizada de
volume excessivo (spam) ou reenviar qualquer outra forma de publicidade
indesejada ou solicitação através de nossos servidores;

● fazer-se passar ou postar em nome de qualquer outra pessoa ou
entidade, ou de alguma forma deturpar sua afiliação com uma pessoa ou
entidade;

● criar uma Conta ou postar qualquer conteúdo caso você seja menor de 18
anos de idade.

● burlar ou tentar burlar qualquer sistema de filtragem, medidas de
segurança, limites de taxa ou outras funções projetadas para proteger os
Serviços, usuários do Serviço ou terceiros; e

● tentar deturpar ou corromper Nossos servidores de qualquer maneira
potencialmente danosa a Nosso website ou Serviços, impor encargo
indevido a Nossos servidores através de meios automatizados, ou
acessar os Serviços de maneira que exceda sua autorização.

C. Limites de Utilização dos Serviços



Você aceita não reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar qualquer
parte dos Serviços, uso dos Serviços ou acesso aos Serviços sem Nossa expressa
permissão por extenso.

D. Privacidade

O mau uso de informações pessoais dos usuários do Serviço é proibido.

Qualquer pessoa, entidade ou serviço que colete dados dos Serviços, deve cumprir
com Nossas Políticas de Privacidade, principalmente em relação à coleta de dados
pessoais de usuários. Se você coletar qualquer informação pessoal de usuário dos
Serviços, você concorda que você utilizará as informações pessoais coletadas,
somente, para os fins autorizados por nosso usuário. Você aceita que você protegerá
qualquer informação pessoal coletada por você dos Serviços, e você, prontamente,
responderá a reclamações, solicitações de remoção e solicitações de “não contato” de
nossos usuários do Serviço.

E. API

Você aceita acessar sua Conta somente através dos Serviços. Qualquer outro uso não
é autorizado e você aceita abster-se do uso de qualquer interface de programação de
aplicativos de Nossa Propriedade.

9. Inatividade

Você aceita e entende que a Inatividade pode ocorrer. Você aceita e entende que Nós
não somos responsáveis com você com relação a qualquer inconveniência ou perda
incorridas por você em caso de Inatividade. Após a Inatividade, na retomada das
atividades, você entende que os preços predominantes do mercado podem ser
significativamente diferentes dos preços anteriores à Inatividade.

10.Riscos de Criptomoedas

AS CRIPTOMOEDAS SÃO ALTAMENTE VOLÁTEIS EM RELAÇÃO A SEUS PREÇOS
E SEU INVESTIMENTO APRESENTA, SEMPRE, UM ALTO RISCO, COM A
POSSIBILIDADE DE PERDA DE TODO O CAPITAL INVESTIDO EM UM CURTO
PERÍODO DE TEMPO.

Criptomoedas não são valores mobiliários regulados pela SEC ou pelo CVM, tampouco
são valores mobiliários emitidos ou sancionados por nenhum governo, autoridade
central ou autoridade monetária, incluindo, mas não limitado ao BCB.

Criptomoedas não devem ser confundidas com a moeda eletrônica gerida na legislação
brasileira No. 12,865, datada de 9 de outubro de 2013, e sua regulamentação através
de atos normativos emitidos pelo BCB.



Você representa que você leu a Divulgação de Risco de Criptomoedas da Passfolio
Financial, disponível na Biblioteca de Divulgações da Passfolio
(https://passfolio.com/legal).

11. Programa PassEarn

A. Visão Geral

PassEarn é um programa fornecido pela PF sob as leis existentes no Brasil. PassEarn
não está disponível para cidadãos ou residentes dos Estados Unidos. Se você é
cidadão ou residente dos Estados Unidos, você não pode usar o PassEarn. O
PassEarn permite que você empreste suas Criptomoedas à PF sob o MCLA.

Você reconhece que não será nomeado para participar em nenhuma função,
delegação, votação de estaqueamento ou outra função governamental com respeito a
Criptomoedas que são mutuadas à PF.

B. Riscos

A PF não é uma instituição depositária, e o PassEarn não é uma conta depositária.

Empréstimos feitos à PF não são protegidos. Como um Credor, você entende que tem
exposição ao risco de crédito da PF. Não é exigido que a PF faça um depósito de
garantia a você.

Transações em Criptomoedas podem acarretar riscos agregados comparados a
empréstimos de outros tipos de ativos, pois transações em Criptomoedas são, em
muitos casos, irreversíveis. Os Fundos podem não ser recuperáveis no evento de erros
ou atividades fraudulentas.

Você entende que os Empréstimos não são assegurados por nós ou qualquer
programa ou instituição governamental e que a PF não assume nenhum risco de perda
comercial ou de investimento associado à utilização do PassEarn. Suas Criptomoedas
podem decair em valor durante a duração do Empréstimo ou períodos de revogação
aplicável.

Tarifas de Empréstimos são variáveis e sujeitas a alteração. Tarifas de Empréstimo
podem decair ao longo do tempo e não podemos garantir que você receba qualquer
taxa particular do rendimento de suas Criptomoedas fazendo Empréstimos.

Você é responsável por determinar qualquer taxa que você possa dever como
resultado da participação no PassEarn. Você deve consultar seu consultor fiscal caso
tenha alguma dúvida sobre implicações fiscais do PassEarn ou qualquer outra
transação de Criptomoedas.

A PF não é uma corretora de nenhum tipo e não é membro da Autoridade Regulatória
da Indústria Financeira (“FINRA”) ou da Securities Investor Protection Corporation
(“SIPC”). Você entende que Criptomoedas mutuadas à PF não estão asseguradas pela
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Federal Deposit Insurance Corporation (“FDIC”) ou seguro da SIPC, ou qualquer outro
seguro.

A PF e o PassEarn não estão sujeitos à autorização da CVM ou do BCB. A PF não é
uma instituição financeira e não realiza nenhuma operação restrita a instituições
financeiras no Brasil.

C. Empréstimo

Você pode transferir USD e Criptomoedas ao PassEarn desde a sua conta PF. Ao
transferir Criptomoedas ao PassEarn, você as está emprestando à PF sob o MCLA.

Se você transferir USD, a PF compra o USD de você em troca de uma quantidade
equivalente de GUSD. Você, então, empresta GUSD à PF sob o MCLA.

D. Revogação de Empréstimo

Você pode exigir uma devolução de parte ou da totalidade de suas Criptomoedas
mutuadas a qualquer momento. Uma vez que você solicite a devolução de suas
Criptomoedas mutuadas, você normalmente receberá estas Criptomoedas dentro de
cinco (5) dias úteis. Enquanto os saques do PassEarn à sua conta PF são, atualmente,
gratuitos e ilimitados, nos reservamos o direito de limitar a frequência de saques e/ou
alterar tarifas administrativas no futuro.

Se a Criptomoeda solicitada para devolução seja GUSD, a PF compra as GUSD de
você uma quantidade equivalente de USD, e transferir os USD a sua conta PF.

E. Nossa Capacidade de Mutuário

A PF não garante que emprestará de você. Se a qualquer momento as Criptomoedas
em PassEarn exceder a demanda de mutuário da PF, oportunidades de emprestar
serão alocadas de acordo com os métodos estabelecidos pela PF de tempos em
tempos. A PF pode, mas não lhe é exigido que mantenha uma lista de espera de
empréstimo se nossa capacidade de mutuário estiver sobrecarregada. Uma lista de
espera não é garantia de que emprestaremos suas Criptomoedas.

F. Exclusão; Alterações Regulatórias

Os Empréstimos são de prazo indeterminado e seguem rendendo juros até sua
solicitação de devolução. Entretanto, a PF se reserva ao direito de reembolsar e
rescindir um Empréstimo imediatamente por qualquer razão incluindo, por exemplo,
certos eventos como uma crença de boa fé de que deter ou emprestar uma
Criptomoeda pode violar leis vigentes.

G. Tarifas de Empréstimo

Tarifas de empréstimo em relação a Empréstimos devem ser regularmente creditadas a
sua conta PassEarn, de uma forma recorrente estabelecida pela PF. As Tarifas de



Empréstimo vigentes no momento serão fornecidas através da interface do usuário da
PassEarn para sua revisão e aprovação antes que você autorize um novo Empréstimo.
Salvo contrariamente especificado, as Tarifas de Empréstimo serão pagas em espécie,
na forma de Criptomoedas mutuadas. Quaisquer taxas exigidas a serem retidas na
fonte das Tarifas de Empréstimo podem ser descontadas da quantidade creditada a
sua conta PassEarn como descrito neste Parágrafo, e desde que tal quantidade seja
menor que a quantidade de tais taxas, você deve ser responsável por tal carência.

H. Aviso de Alterações de Taxas

Tarifas de Empréstimo podem ser variáveis e sujeitas a mudança durante o termo de
um Empréstimo. Como resultado, suas Tarifas de Empréstimo podem aumentar ou
diminuir mensalmente, levando a uma taxa de rendimento maior ou menor em suas
Criptomoedas mutuadas. A PF atualizará as Tarifas de Empréstimo no máximo uma
vez a cada trinta (30) dias. A PF notificará você, através dos Serviços, sobre as tarifas
de Empréstimo disponíveis para cada Criptomoeda no mês vigente.

I. Direito a Débito ou Compensação

Podemos a qualquer momento cobrar ou debitar de quaisquer de suas contas mantidas
conosco em qualquer capacidade (ou compensar qualquer quantidade de alguma
maneira pagável ou creditável a qualquer de tais contas) para pagar qualquer
quantidade devida a Nós. Você reconhece que quando exercemos nossos direitos
mediante este Parágrafo com respeito a suas obrigações para conosco, estamos
agindo com objetivo principal em nosso nome e não em seu nome.

J. Taxas

Você reconhece que no evento de sua participação em nosso Programa gerar
rendimentos, pode nos ser exigido que retenhamos taxas ou podemos requisitar tais
taxas de você como apropriado de acordo com a lei vigente.

K. Relacionamento com a Conta

Você entende que sua Conta PassEarn é fornecida a você pela PFB, e que sua Conta
é separada de qualquer outra conta que você possa ter Conosco.

L. Representações e Garantias

Cada parte do presente representa e garante que (a) tem e terá um direito legal, poder
e autoridade de executar e entregar este Acordo, para encetar as transações
contempladas no presente, e de performar suas obrigações no presente; (b) tomou
todas as ações necessárias para autorizar tal execução, entrega e performance; (c)
este Acordo constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa aplicável contra este; e
(d) a execução, entrega e performance deste Acordo por sua parte cumprirá com todas
as leis e regulamentações vigentes.



Você representa e garante que (a) você está de acordo com este Acordo, (b) você fez
suas próprias determinações sobre (e você reconhece que não estamos fazendo
nenhuma representação ou garantia de que) os tratamentos fiscais e contábeis de um
Empréstimo, incluindo qualquer Juros ou remuneração ou outros fundos recebidos com
respeito ao presente; (c) você é o proprietário legal e beneficiário de (ou exerce
completo critério sobre) todas as Criptomoedas, livre e desembaraçado de todas as
penhoras, reivindicações, juros de valores mobiliários e emcumbências; e (d) todas as
transações que você autoriza através do PassEarn são conduzidas por sua própria
conta e não em nome de qualquer outra pessoa ou entidade.

M. Acordo Contínuo; Rescisão; Soluções

É a intenção das partes do presente que este Acordo deve constituir um acordo
contínuo em todo respeito e deve aplicar a cada e todo Empréstimo, seja agora
existindo ou feito no presente. A PF pode rescindir este Acordo imediatamente se (a) a
PF, sob próprio critério, determinar a suspensão ou rescisão do PassEarn; (b) a PF, sob
seu próprio critério, determina que você viola uma porção do Acordo; ou (c) sob seu
incumprimento dos termos de um Empréstimo vigente. Após tal rescisão, nenhum outro
Empréstimo deve ser feito em seu nome no presente, e a PF deve, dentro de um prazo
razoável após a rescisão deste Acordo, rescindir todo e qualquer Empréstimo
pendente. As cláusulas do presente devem continuar em pleno vigor e efeito em todos
os outros aspectos até que todos os outros Empréstimos sejam rescindidos e todas as
obrigações aqui citadas cumpridas.

Você também pode encerrar sua participação no PassEarn a qualquer momento
solicitando uma devolução de todas as suas Criptomoedas a sua Conta PF; desde que,
no entanto, este Acordo siga em pleno vigor e efeito. 

N. Autenticação Multifatorial

Você entende que, sob Nosso critério, pode ser exigido que você use ao menos duas
(2) formas de autenticação ao acessar sua Conta e ao efetuar certas operações em
sua Conta. Formas de autenticações multifatoriais além de seu email, nome de usuário
e senha podem  incluir verificação de tokens enviados por SMS ou aplicativo de
autenticação de dois fatores especificado e compatível (“2FA”). Se você escolher
instalar e usar um aplicativo de 2FA em seu dispositivo, você entende que o faz sob
sua própria conta e risco, incluindo o risco de que o sistema operacional tenha sido
impedido de qualquer maneira. Nos reservamos o direito de, sob Nosso exclusivo
critério, proibir acesso de qualquer dispositivo, incluindo um em que o sistema
operacional  tenha sido ou seja suspeito de haver sido modificado ou impedido. Você
aceita que podemos fornecer seus dados de 2FA a um terceiro para lhe ajudar a
autenticar.

12.Custódia

Criptomoedas em sua Conta serão armazenadas como parte dos Serviços em uma ou
mais, possivelmente coletivas, carteiras de criptomoedas. Devemos rastrear o balanço



e propriedade de Criptomoedas em sua Conta e você entende que você pode visualizar
o balanço de Criptomoedas em sua Conta dos Serviços. Empregaremos esforços
comerciais razoáveis para armazenar seguramente as chaves privadas associadas
com suas Criptomoedas.

13.Efeito de Penhora ou Congelamento de Conta

Não nos responsabilizamos pela recusa do cumprimento de qualquer ordem dada por
você com respeito a sua conta que tenha sido sujeita a uma penhora ou congelamento
em qualquer processo legal contra você, e Nós não devemos estar sob nenhuma
obrigação de contestar a validade de tal penhora ou congelamento.

14.Declaração de Impostos; Retenção de Impostos

Os processos de transações de venda serão reportados ao Internal Revenue Service
(“IRS”) de acordo com a lei vigente.

Você entende que é sua obrigação reportar e coletar todas as taxas devidas em sua
jurisdição resultantes deste Acordo seguindo a legislação vigente.

A PF não é uma empresa sediada no Brasil e, portanto, não lhe é exigido que retenha
taxas ou que forneça informações sobre transações de Criptomoedas à Receita
Federal do Brasil (“RFB”), segundo a Instrução Normativa da RFB No. 1888, datada de
3 de maio de 2019.

A. Pessoas não Americanas

Esta subseção é aplicável caso você não seja uma Pessoa dos Estados Unidos da
América. Você certifica que entende todas as informações em qualquer Form W-8BEN
que você tenha nos enviado ou enviará ou a algum de nossos afiliados com relação a
uma abertura de conta. Sob penalidades de perjúrio, você declara que (i) você
examinou todas as informações em qualquer Form W-8BEN que você tenha nos
enviado ou enviará e (ii) tanto quanto você sabe e acredita, todas as informações são
verdadeiras, corretas e completas. Você autoriza a Nós e Nossos Afiliados a fornecer
tal Form W-8BEN à Firma de Compensação, a qualquer um de Nossos Afiliados, ou a
qualquer agente de retenção que tenha controle, recibo ou custódia do lucro do qual
você é proprietário beneficiário ou qualquer agente de retenção que possa
desembolsar ou efetuar pagamentos dos lucros dos quais você seja proprietário
beneficiário. Você aceita enviar-nos um novo Form W-8BEN dentro de 30 dias corridos
de uma certificação feita em qualquer Form W-8BEN enviado que se torne incorreto.

15.Comunicados

A. Assinaturas Eletrônicas

Você aceita efetuar transações eletrônicas conosco. Ao assinar eletronicamente a
inscrição de uma Conta, você reconhece e aceita que tal assinatura eletrônica é uma
válida evidência da vinculação legal de seu consentimento com este Acordo e os



respectivos termos subsequentes que podem reger o uso dos Serviços. O uso de uma
versão eletrônica de qualquer documento supre completamente qualquer exigência de
que o documento seja fornecido a você por extenso. Você aceita avisos por meios
eletrônicos como notificações razoáveis e adequadas, para os fins de toda e qualquer
lei, regra e regulamentação.

B. Conversas Telefônicas e Comunicados Eletrônicos

Você entende e aceita que Nós podemos registrar e monitorar qualquer comunicado
telefônico ou eletrônico a você. Salvo acordo contrário prévio e por extenso, Nós não
consentimos a gravação de conversas telefônicas com terceiros ou com você. Você
reconhece e entende que nem todos os comunicados telefônicos e eletrônicos são
gravados por Nós, e Nós não garantimos que as gravações de nenhum comunicado
telefônico ou eletrônico em particular serão mantidas ou recuperáveis. Você também
reconhece e aceita que Nós mantemos e retemos registros de todas as informações,
atividades e comunicações relacionadas à sua Conta e ao seu uso dos Serviços.

C. Autorização Oral

Você aceita que devemos ser autorizados a agir conforme qualquer instrução
verbalizada de forma oral por você, desde que acreditemos de maneira razoável que tal
instrução tenha sido dada por você ou algum agente autorizado por você. A
comunicação será gravada pela PF neste caso.

D. Consentimento de Envio Eletrônico de Documentos; Sistemas de Entrega
Eletrônicos

Ao aceitar o envio eletrônico, você está dando seu consentimento informado para o
envio eletrônico de todos os Documentos de Conta, além daqueles que você,
especificamente, exigiu que fosse entregue de forma impressa. Documentos de conta
podem ser enviados ao endereço que consta em sua Conta ou ao email que você nos
forneceu em sua inscrição para Conta ou a algum outro endereço que você nos forneça
posteriormente de forma escrita por email dentro de 10 dias corridos anteriores ao
envio. Todas as comunicações enviadas, sejam elas escritas ou de outra forma, devem
ser consideradas entregues pessoalmente quando enviadas ou postadas por Nós ou
em Nosso nome, tenham sido recebidas de fato ou não. Você aceita que caso
enviemos um email ao endereço de email registrado em sua Conta, isso constitui uma
“notificação escrita” de Nós a você, e que a data de recebimento é considerada a data
de transmissão. Você entende que é de sua exclusiva responsabilidade assegurar que
qualquer email Nosso não esteja marcado como SPAM. Você reconhece que nosso
método primário de comunicação com você inclui (A) postagem de informações através
dos Serviços, (B) envio de emails ao endereço de email de registro, e (C) fornecimento
de avisos a você que lhe direcionam a onde você possa ler e imprimir tais informações.
Salvo contrário exigido por lei, Nos reservamos o direito de publicar Documentos de
Conta nos Serviços sem fornecer a você aviso prévio. Independentemente do seu
recebimento de um email de notificação, você aceita verificar os Serviços regularmente
a fim de evitar a perda de qualquer informação, incluindo comunicados de curto prazo



ou de alguma forma importante. Adicionalmente, você reconhece que a Internet não é
uma rede segura e aceita não enviar nenhuma informação confidencial, incluindo
número de Conta ou senhas, em nenhum e-mail não criptografado. Você também
entende que comunicados transmitidos pela Internet podem ser acessados por
terceiros não autorizados e aceita inocentar a Nós, Nossos Afiliados, e os respectivos
oficiais e funcionários Nossos e de Nossos Afiliados de qualquer um de tais acessos
independentemente da causa.

E. Responsabilidade de Revisão de Documentos de Conta

Você aceita pronta e cuidadosamente revisar todos os Documentos de Conta quando
forem enviados e notificar-nos por escrito, dentro do prazo de 10 dias corridos a partir
da data do envio, caso você se oponha à informação fornecida, embora, neste caso, o
período mais curto de tempo previsto na Secção 13.J deve aplicar em casos de
confirmações de operações. Caso você falhe em opor-se por escrito dentro de 10 dias
corridos do envio, Nós estamos autorizados a tratar tal informação como precisa e
conclusiva.

F. Custos

Possíveis custos associados ao envio eletrônico de Documentos de Conta podem
incluir cobranças de provedores de acesso à Internet e companhias telefônicas, e você
aceita arcar com estes custos. Não cobramos de você tarifas adicionais de acesso
online para o recebimento eletrônico de Documentos de Conta.

G. Revogação de Consentimento

Sujeito aos termos deste Acordo, você pode revogar ou restringir seu consentimento de
entrega eletrônica de Documentos de Conta a qualquer momento, mediante notificação
a Nós por escrito de sua intenção. Você também entende que tem o direito de solicitar
o envio físico de qualquer Documento de Conta, caso a lei exija que enviemos de forma
física. Você entende que caso você revogue ou restrinja o envio eletrônico de
Documentos de Conta ou solicite o envio físico do mesmo, Nós, sob Nosso exclusivo
critério, podemos cobrar de você uma tarifa de serviço razoável pelo envio de qualquer
Documento de Conta que possa, de alguma forma, ser enviado a você
eletronicamente, restringir ou fechar sua Conta, ou cancelar seu acesso aos Serviços.
Você entende que nem mesmo sua revogação ou restrição de consentimento, seu
pedido de envio físico, tampouco Nosso envio de cópias físicas de Documentos de
Conta afetam o efeito e a validade legal de qualquer comunicado eletrônico fornecido
no período em que seu consentimento tenha sido efetivo.

H. Duração do Consentimento

Seu consentimento de receber os Documentos de Conta de forma eletrônica será
efetivo imediatamente e permanecerá em efeito, a menos até que você ou Nós o
revoguemos. Você entende que pode levar até três dias úteis o processo de revogação
de seu consentimento de receber Documentos de Conta de forma eletrônica e que
você pode receber notificações eletrônicas até que tal revogação seja processada.



I. Requisitos de Equipamento e Sistema

Você entende que, para receber e baixar envios eletrônicos, você deve ter acesso à
internet, um endereço de email válido e a capacidade de baixar tais aplicativos
especificados por Nós e aos quais você tem acesso. Você aceita que pode baixar,
salvar ou imprimir qualquer Documento de Conta que você receba de maneira
eletrônica para seus registros. Você manterá um endereço de email válido e seguirá
tendo acesso à Internet.

16.Pagamentos e Reembolsos

Reembolsos de pagamentos a Nós são concedidos sob Nosso exclusivo critério.

17.Exclusão de Garantias

Seu uso dos Serviços é sob seu próprio risco. Fornecemos os Serviços “como está” e
“conforme esteja disponível”, sem qualquer tipo de garantia. Expressamente excluímos
todas as garantias, sejam explícitas, implícitas ou estatutárias, sobre Nosso website e
os Serviços incluindo, sem limitação, qualquer garantia de comerciabilidade ou
adequabilidade para determinado fim, título, segurança, precisão e não infringimento.

Não garantimos (i) que os Serviços atenderão suas exigências; (ii) que os serviços
serão ininterruptos, oportunos, seguros ou livres de erro; (iii) que a informação
fornecida através dos Serviços são precisas, confiáveis e corretas; (iv) que qualquer
defeito ou erro será corrigido; (v) que os Serviços estarão disponíveis a qualquer
momento e localidade; (vi) que os Serviços estejam livres de vírus ou outros elementos
danosos; (vii) que seu uso dos Serviços não resultarão em perda de ativos por sua
parte. Você assume total responsabilidade e risco de perda resultante de seus
downloads e/ou uso de arquivos, informações, conteúdos ou outro material obtido dos
Serviços.

18.Processos Legais

Você reconhece e aceita que Nós, assim como Nossos prestadores de serviço, seus
respectivos oficiais, diretores, agentes, funcionários e representantes (coletivamente
referidos como “Representantes da PF”), podem cumprir com qualquer decreto de
apreensão, execução, penhora, encargo fiscal, ordem de restrição, intimação, mandado
ou outro processo legal, os quais os Representantes da PF creiam de boa fé serem
válidos. Nós ou qualquer Representante da PF podemos, mas não nos é exigido,
notificar-lhe sobre tal processo por meio de comunicados eletrônicos. Nós ou qualquer
Representante da PF podemos cobrar você por custos associados, além de tarifas de
processos legais. Você aceita indemnizar, defender e inocentar todos os
Representantes da PF de todas as ações, reivindicações, responsabilidades, perdas,
custos, honorários de advogados, ou danos associados ao cumprimento de qualquer
processo relacionado a você ou sua Conta que qualquer Representante da PF,
razoavelmente acredite de boa fé ser válido. Você também aceita que você e qualquer
Representante da PF podem honrar qualquer processo legal, independentemente do
método ou localidade do serviço.



19.Limitação de Responsabilidade

Salvo contrário previsto em lei, você entende e aceita que Nós; conforme for, nossas
empresas-mães, subsidiários, afiliados, sócios, oficiais, diretores, agentes e
funcionários; a Firma de Compensação; e os respectivos oficiais, diretores, funcionários
e agentes da Firma de Compensação (individualmente referidos como “Parte
Indemnizada” e colectivamente referidos como “Partes Indemnizadas") não são
responsáveis por qualquer despesa (incluindo despesas legais e honorários de
advogados), perdas, custos, danos, responsabilidades, demandas, débitos, obrigações,
penas, cobranças, reivindicações, fundamento de ação, multas e taxas de nenhum tipo
ou natureza (conhecido ou desconhecido, absoluto ou contingente, liquidado ou não,
direto ou indireto, exigido ou a se tornar exigido, acumulado ou não, declarado ou não,
ou de qualquer tipo) (coletivamente referidos como “Perdas”) por ou com respeito a
qualquer assunto pertencente a sua Conta, seu Uso dos Serviços, e outros Serviços
fornecidos pelas Partes Indemnizadas mediante este Acordo, desde que tais Perdas
sejam Perdas reais e determinadas por um tribunal da jurisdição competente ou painel
de arbitragem, transitada em julgado ou ordem de haver resultado, exclusivamente, de
negligência grosseira ou má conduta intencional de Nossa parte, ou de parte da Firma
de Compensação. Você também entende e aceita que as Partes Indemnizadas não
terão responsabilidade ou obrigações com o desempenho de qualquer Agente de
Mercado ou outro terceiro (incluindo bancos) de suas obrigações relativas à sua Conta.
Você também entende e aceita que as Partes Indemnizadas não terão
responsabilidade, para com você ou terceiros, ou qualquer sentido de responsabilidade
por: (i) qualquer Perda resultante de uma causa sobre a qual a Parte Indemnizada não
tem controle direto, incluindo a falha de equipamentos mecânicos, acessos não
autorizados, roubo, erros de operação, ações ou restrições governamentais, eventos
de força maior, ou suspensão de operações; e (ii) qualquer dano especial, indireto,
incidental, consequente, punitivo ou exemplar (incluindo perda de lucros, perda de
operações ou danos) que você possa incorrer com relação a sua Conta, seu uso dos
Serviços e outros serviços fornecidos pelas Partes Indemnizadas mediante este
Acordo. Você ACEITA TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS AO USO DOS SERVIÇOS
PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A,
RELACIONADOS COM A FALHA DE EQUIPAMENTO, PROGRAMA E CONEXÕES
DE INTERNET.

Você entende e aceita que Nós não seremos responsáveis para com você ou outro
terceiro por qualquer dano direto, indireto, incidental, especial, consequente ou
exemplar resultante de:

● do uso, divulgação ou exibição de seu Consentimento de Usuário Gerado;

● seu uso ou inabilidade de usar os Serviços;

● qualquer modificação, suspensão ou descontinuação dos Serviços;

● os Serviços normalmente, ou o programa ou sistemas que disponibilizam os
Serviços;



● acessos não autorizados ou alterações de sua transmissão de dados;

● declarações ou condutas de qualquer terceiro nos Serviços;

● qualquer interação de outro usuário que você incorra ou receba através de
seu uso dos Serviços; ou

● qualquer assunto relacionado com os Serviços.

DESDE QUE NÃO SEJA PROIBIDO POR LEI, NOSSA TOTAL RESPONSABILIDADE
PARA COM VOCÊ POR QUALQUER VIOLAÇÃO DE QUALQUER TERMO DESTES
TERMOS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO INCUMPRIMENTO NÃO DEVE EXCEDER A
QUANTIDADE DE US$100. ESTA LIMITAÇÃO PERDURARÃO MESMO QUE
QUALQUER SOLUÇÃO ESPECIFICADA NESTES TERMOS SEJAM
CONSIDERADOS FRACASSADOS EM SUA FINALIDADE FUNDAMENTAL.

A. Sistemas Automatizados

Você consente o uso de sistemas automatizados ou serviços de administração por Nós,
a Firma de Compensação, e os afiliados da Firma de Compensação em conjunto com
sua Conta, incluindo entrada e execução de ordem, mantimento de registro, relatório ou
conta de reconciliação, e sistemas de gestão de riscos (coletivamente referidos como
“Sistemas Automatizados”). Você entende que o uso de Sistemas Automatizados
implicam riscos, como a interrupção ou atraso de serviço, erros ou omissões na
informação fornecida, falhas de sistema de qualquer equipamento ou sistema
informático utilizado pelas Partes Indemnizadas, e erros no design ou funcionamento
de tais Sistemas Automatizados (coletivamente referidos como “Falhas de Sistema”)
que podem causar danos substanciais, despesas ou responsabilidades a você. Você
entende e aceita que as Partes Indemnizadas terão qualquer tipo de responsabilidade
sobre suas Perdas resultantes de ou relacionadas a Falhas de Sistema, Inatividade, ou
de qualquer ordem errônea ou operação que impeça você de cumprir com suas
obrigações mediante este Acordo, uma vez que você empregue seus esforços
comercialmente razoáveis para impedir ou limitar tais ordens errôneas, operações,
Falhas de Sistema, ou Inatividade.

B. Indemnização

Você aceita que as Partes Indemnizadas não devem ter responsabilidade por; e você
aceita indemnizar, defender e inocentar as Partes Indemnizadas de; todas as Perdas
resultantes de: (i) a deturpação ou alegada deturpação de parte sua ou de seu agente,
erro de julgamento ou ato de omissão; (ii) as Partes Indemnizadas seguirem com as
instruções e direcionamentos de sua parte e de parte de seu agente, ou o fracasso de
parte das Partes Indemnizadas em seguir as instruções e direcionamentos de sua parte
ou de parte de seu agente que sejam ilegais ou não razoáveis; (iii) qualquer atividade
ou serviço das Partes Indemnizadas relacionados à sua Conta (incluindo qualquer
serviço de tecnologia, relatórios, operações, pesquisa ou serviços de introdução de



capital), ou (iv) a falha de qualquer pessoa, não controlada pelas Partes Indemnizadas
e seus afiliados em desempenhar qualquer obrigação para com você. Se você é
residente do estado da Califórnia, você no presente renuncia a Secção 1542 do Código
Civil da Califórnia, que estabelece: “Uma liberação geral não se estende a alegações
que um credor não conheça ou suspeite da existência a seu favor no momento da
execução da liberação, que, se por ele for conhecida pode ter afetado
substancialmente seu acordo com o devedor”. Se você é residente de outra jurisdição,
você no presente, renuncia qualquer estatuto ou doutrina semelhante. Além disso, caso
você autoriza ou permite terceiros a ter acesso aos Serviços, incluindo sua Conta ou
sua COnta PS, você indenizará, defenderá e inocentará a Nós e Nossos respectivos
oficiais e funcionários de qualquer Perda resultante de reivindicações ou processo por
parte de tais terceiros com base em ou relacionado a tal acesso ou uso. Nós não
garantimos a não perda de uso ou quaisquer danos ou Perdas diretos, indiretos ou
consequentes a você causado por Nosso consentimento expresso ou implícito, a um
terceiro que acesse a sua Conta ou Conta PS ou informações associadas, incluindo
acessos fornecidos através de qualquer sistema ou site de terceiros.

Você aceita indemnizar e inocentar as Partes Indemnizadas de e contra toda e
qualquer reivindicação, responsabilidade, perda, dano, custos e despesas, incluindo,
sem limitação, honorários de advogados condizentes, incorridos pelas Partes
Indemnizadas resultante de ou relacionadas a (1) reivindicação que Seu Conteúdo
Gerado de Usuário ou o uso do mesmo, pode infringir qualquer direito de copyright,
marca comercial, ou outro direito de propriedade intelectual de qualquer indivíduo ou
entidade, ou sejam uma apropriação indevida do segredo comercial de qualquer
indivíduo ou entidade, ou contém qualquer material difamatório, depreciativo,
pornográfico ou obsceno; (2) Sua violação de qualquer direito de um terceiro; (3)
qualquer violação de sua parte de suas obrigações mediante estes Termos; (4) Seus
usos ou atividades ilegais e/ou não autorizados relacionados aos Serviços (5) Sua
violação de qualquer lei vigente; (6) Seu acesso, uso, ou inabilidade de uso dos
Serviços; e (7) qualquer ato de negligência, omissão ou má conduta deliberada de sua
parte. As indemnizações que antecedem devem perdurar ao fio ou cancelamento deste
Termos.

C. Custos Legais

Você aceita indemnizar-nos de custos reais, despesas razoáveis legais e despesas
diretamente relacionadas a sua Conta ou qualquer conta relacionada que seja um
resultado de qualquer inquérito regulatório, ação legal, litígio, disputa ou investigação
que resulte ou se relacionado a você ou ao seu uso do de sua Conta ou dos Serviços.
Você entende que, como resultado, Nós seremos autorizados a cobrar de sua Conta
tais custos sem aviso prévio a você, incluindo custos legais e relacionados a aplicação
que Nós incorremos. Qualquer retenção terá um período de duração razoavelmente
necessário para a resolução de qualquer questão jurídica ou regulamentar em mãos, e
Nós podemos colocar qualquer quantidade colhida de você em uma conta separada, e
pagaremos a você o saldo remanescente após a resolução da questão citada. Além
disso, você aceita que onde tais ações estão relacionadas a determinado ativo em sua
Conta, tal ativo pode não ser transferido a sua Conta até a resolução do assunto.



20.Cancelamento e Rescisão

A. Cancelamento de Conta

É de sua responsabilidade o cancelamento adequado da conta. Você pode cancelar
sua Conta a qualquer momento através do email support@passfolio.com e então seguir
as instruções fornecidas a você em Nossa resposta.

B. Mediante Cancelamento

Manteremos e utilizaremos suas informações, conforme necessário, para cumprir com
nossas obrigações legais, resolver disputas e aplicar nossos acordos. Entretanto, com
exceção de exigências legais, Nós deletamos sua Conta e Seu Conteúdo sob
cancelamento dos Serviços por ambas as partes (embora algumas informações que
podem permanecer em cópias de segurança criptografadas). Estas informações não
podem ser recuperadas uma vez que sua conta for cancelada.

C. Nosso Direito a Rescisão

Nos reservamos o direito de suspender ou rescindir seu acesso a todo e qualquer parte
dos Serviços por qualquer razão, com ou sem aviso, a qualquer momento,
especialmente em casos de suspeita de fraude ou falha no cumprimento de quaisquer
condições previstas nestes Termos de Uso, na Política de Privacidade, no MCLA, ou
qualquer lei vigente. Também nos reservamos o direito de recusar serviço por qualquer
motivo e a qualquer momento.

21.Caso de Falecimento

Você aceita que no caso de seu falecimento, o representante de seu patrimônio ou o(s)
sobrevivente(s) deve nos fornecer um aviso escrito sobre o ocorrido o mais rápido
possível, e Nós podemos, antes ou depois do recebimento de tal aviso, tomar tais
ações, requisitar tais papéis e herança ou remissão de imposto fiscal, reter tal parte de,
ou restringir transações em sua conta, conforme consideremos conveniente para nos
proteger de qualquer taxa, responsabilidade, pena ou perda sob qualquer lei no
presente ou no futuro, ou semelhante. Não obstante o que antecede, no caso de sua
morte, Nós não somos responsáveis por qualquer ação tomada em ordens feitas antes
do real recebimento da notícia de seu falecimento e um período de tempo razoável
posterior, para que Nós tomemos as medidas necessárias. Além disso, Nós podemos,
sob Nosso próprio critério, fechar sua Conta sem aguardar a nomeação de um
representante pessoal de seu patrimônio e sem demanda ou aviso de qualquer
representante pessoal. Você deve continuar sendo responsável para conosco por
qualquer saldo de dívida líquida ou perda na Conta mencionada, de qualquer maneira,
resultantes da conclusão de transações iniciadas anteriormente ao nosso recebimento
de aviso escrito de seu falecimento ou incorrido na liquidação de sua Conta, e para
todas as suas outras obrigações segundo este Acordo. Tal aviso não deve afetar
Nossos direitos sob este Acordo de tomar qualquer ação que Nós não tomaríamos
independentemente de seu falecimento.
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22.Diversidade

A. Leis Vigentes

Os Termos, e sua relação conosco sob estes Termos, devem ser regidos pelas Leis do
Brasil, sem considerar provisões em conflitos de lei. Você e Nós aceitamos nos
submeter à exclusiva jurisdição e tribunais localizados em São Paulo, Brasil.

B. Acordo Completo

Os Termos, os documentos referidos nestes Termos, e os termos e condições contidos
em seu extrato de Conta e confirmações de operações constituem um acordo legal
completo entre você e Nós e rege seu uso dos Serviços (mas excluindo quaisquer
serviços que Nós possamos oferecer a você sob um acordo escrito separado), e
substitui completamente qualquer acordo prévio entre você e Nós com relação aos
Serviços.

C. Relação das Partes

Você aceita e entende que nada neste Acordo deve ser considerado para constituir,
criar, implicar, dar efeito a, ou de alguma forma reconhecer uma parceria, emprego,
empreendimento conjunto, ou entidade comercial formal de nenhum tipo; e os direitos e
obrigações das partes deve, ser limitados àqueles expressamente estabelecidos neste
Acordo.

D. Avisos

Você aceita que Nós podemos fornecer a você avisos, incluindo aqueles sobre
mudanças nos Termos, por email ou publicações em Nosso website ou Serviços.

E. Não Atribuição

Você não pode transferir, atribuir, alterar ou de alguma forma dispor destes termos, ou
qualquer de seus direitos ou obrigações resultantes dos mesmos, sem nosso
consentimento prévio escrito. Qualquer atribuição e delegação não autorizada de sua
parte é nula.

Nós podemos transferir, atribuir, alterar, subcontratar ou de alguma forma dispor destes
Termos, ou qualquer de nossos direitos ou obrigações resultantes deste, a qualquer
momento de sua duração.

F. Interpretação

Através destes Termos, cada secção inclui títulos. Estes títulos de seções não são
legalmente vinculantes. Os títulos das seções são de caráter descritivo somente e não
devem ser (1) considerados para modificar ou qualificar qualquer direito ou obrigação
estabelecido no presente ou (2) usados para a interpretação de qualquer cláusula
deste Acordo.



O uso do verbo “incluir” e suas palavras derivadas neste Acordo, deve ser sempre
seguido de “sem limitação”. A palavra “ou” quando usada neste Acordo, tem o sentido
inclusivo representado pela frase “e/ou”. A menos que o contexto deste Acordo exija o
contrário, palavras usadas em números no singular ou no plural também incluem o
número  no singular ou no plural, respectivamente.

G. Efeito Vinculativo; Atribuição

Este Acordo deve vincular seus herdeiros, cessionários, executores, sucessores,
conservadores e administradores. Você não pode atribuir este Acordo ou quaisquer
direitos ou obrigações deste Acordo sem antes obter nosso consentimento escrito
prévio. Nós podemos atribuir ou transferir sua Conta e este Acordo, ou qualquer parte
dos mesmos, a qualquer momento, sem seu consentimento prévio.

H. Publicações no Website

Você aceita e entende que Nós podemos publicar outros acordos específicos,
divulgações, políticas, procedimentos, termos e condições que se apliquem ao seu uso
dos Serviços ou Conta nos Serviços (“Publicações no Website”). Você entende que é
sua obrigação contínua entender os termos das Publicações no Website, e você aceita
vinculações às Publicações do Website  no momento de seu uso.

I. Clientes

Os Serviços são oferecidos somente em jurisdições onde podem ser legalmente
oferecidos. Os Serviços não devem ser considerados uma solicitação ou oferta de
qualquer produto ou serviço de investimento a qualquer pessoa em qualquer jurisdição
onde tal solicitação ou oferta seja ilegal. Você entende que Nós somos sediados nos
Estados Unidos.

J. Mudança de Controle

Você entende que no evento de que Nós ou, substancialmente todos os ativos
utilizados com relação ao fornecimento dos Serviços, é ou são adquiridos por ou
divididos com uma terceira entidade, Nos reservamos o direito, em qualquer destas
circunstâncias, de transferir ou atribuir as informações que coletamos de você como
parte de tal divisão, aquisição, venda ou outra mudança de controle.

K. Divisibilidade, Não Renúncia e Continuidade

Você aceita que se Nós não exercemos ou aplicamos qualquer direito ou solução legal
que esteja contida nestes Termos (ou que Nós tenhamos o benefício por alguma lei
vigente), isto não será considerado uma renúncia formal de Nossos direitos e tais
direitos e soluções seguirão disponíveis a Nós.

Se um tribunal, sendo competente para solucionar este assunto, determina que
qualquer uma das cláusulas destes Termos é inválida ou inaplicável, tal cláusula será



removida dos Termos sem que afete o restante dos Termos. As Cláusulas restantes
dos Termos continuarão sendo válidas e aplicáveis.

L. Emendas

Estes termos somente podem ser alterados por uma emenda redigida assinada por um
representante autorizado Nosso.

M. Perguntas

Perguntas sobre os Termos devem ser enviadas a support@passfolio.com.
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