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TERMOS DE USO DO SITE 
 
Alvexo é o nome comercial da HSN Capital Group Limited (doravante “a Empresa"), supervisionada e 

regulada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Seychelles (doravante “o FSA"), localizada em HIS 

Building, Office 5, Providence, Mahe, Seychelles. 

O(s) site(s) é oferecido sob a condição de você aceitar que não há modificação dos termos, condições e 

advertências aqui contidos. O uso do site constitui sua concordância em cumprir com estes Termos de 

Uso. 

1. Direitos de Propriedade Intelectual das Marcas Registradas 

1.1. A Empresa é proprietária do Direito Autoral nas páginas e telas exibidas no site e na informação e 

material nisso e no acordo, ao menos que seja indicado de outro modo. A Empresa é detentora 

exclusiva dos direitos e licenças de uso ou qualquer outra licença para todos os tipos de nomes 

comerciais e marcas registradas presentes e/ou que aparecem no site. 

2. Termos de Encerramento 

2.1. Ao usar o site da Empresa, você confirma que aceita esses termos de uso e concorda em cumpri-los. 

Se você não concorda com esses termos, você não deve usar o site e serviços da Empresa. Ao 

continuar usando esse site, você expressamente concorda com todas as informações fornecidas e que 

a informação fornecida através do site está num suporte, que é considerado como ‘suporte 

duradouro’ e você concorda que devido à natureza dos serviços que a Empresa oferece (por exemplo 

serviços online) a informação encontrada online é considerada como de formato duradouro. 

3. Mudança de Informação e Materiais 

3.1. Toda informação e materiais presentes nesse site, e todos os termos, condições, pré requisitos e 

descrições aqui contidos estão sujeitos a mudança sem aviso prévio. 

4. Suspensão ou Cancelamento do Site  

4.1. O site da Empresa está disponível sem custos. 

 

4.2. A Empresa não garante que nosso site, qualquer conteúdo nele ou link estará sempre disponível ou 

sem interrupções. A Empresa pode suspender ou cancelar ou restringir a disponibilidade de todo ou 

qualquer parte do site por razões empresariais, operacionais ou outras. A Empresa tentará dar um 

aviso razoável de qualquer suspensão ou cancelamento. 

 

4.3. Qualquer pessoa acessando o site da Empresa deve estar ciente dos termos de uso e outros termos e 

condições aplicáveis. 
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4.4. O site da Empresa não está disponível para usuários em alguns países incluindo mas não limitado aos 

Estados Unidos da América, Canadá, República Islâmica do Irã, Israel, Japão e Coreia do Norte e não 

é destinado à distribuição ou uso por qualquer pessoa em outro país ou jurisdição onde essa 

distribuição ou uso possa ser contrário à lei ou regulação local. Periodicamente o site pode ficar 

indisponível ou parcialmente indisponível para outros países não listados acima. Pode haver ocasiões 

que o site não esteja disponível em países, que proíbem o uso desse site; é responsabilidade do 

visitante assegurar que o site cumpre com quaisquer leis locais ou regulações a que possam estar 

sujeitos. A Empresa não defende que o conteúdo disponível no ou através do nosso site é apropriado 

para uso ou disponível no local e jurisdição onde este site é acessível. 

5. Utilização de Materiais no site 

5.1. A Empresa é proprietária ou licenciada de todos os direitos de propriedade intelectual no site, e do 

material publicado nele incluindo direitos autorais, direitos à base de dados, marcas registradas e 

qualquer outro tipos de direitos de propriedade intelectual nos conteúdos deste site. Tal direito não 

pertencente à Empresa pertence a terceiros, dos quais a Empresa deve obter aprovação para uso e 

estão protegidos pro direito autoral e tratados ao redor do mundo. Todos os direitos reservados. 

 

5.2. O site da Empresa inclui áreas públicas e do cliente. A área do cliente é apenas acessível aos clientes 

que abriram uma conta com a Empresa e receberam acesso ao trading e outras plataformas. 

 

5.3. O Cliente não deve modificar as cópias em papel ou digitais de material algum impresso ou baixado 

de forma alguma, e não deve usar qualquer informação ou material encontrado no site de forma 

alguma. Material no site é propriedade intelectual pertencente à Empresa e o Cliente não tem direito 

qualquer sobre esse material. 

 

5.4. O Cliente não deve usar qualquer parte do conteúdo no site para finalidade comercial ou outra sem 

adquirir a licença para tanto da empresa ou seus licenciantes. 

 

5.5. Se o Cliente imprime cópias ou baixa qualquer parte do site violando esses termos de uso, a Empresa 

pode tomar qualquer ação que julgue apropriada. 

6. Limitação de Obrigação 

6.1. A Empresa não oferece garantia alguma quanto à precisão, adequação ou integralidade da informação 

e materiais contidos nos sites e expressamente recusa qualquer obrigação por erros e/ou omissões 

nesse sentido. A Empresa não oferece garantia alguma de qualquer tipo implícita, expressa ou legal, 

incluindo mas não limitado às garantias de não-violação de direitos de terceiro, título, 

comercialização, adequação para uma finalidade particular e ausência de vírus de computador em 

conjunção com a informação e materiais disso. 
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6.2. Hiperlinks para outros recursos de internet são acompanhadas do risco do Cliente; o conteúdo, 

precisão, opiniões expressas e outros links fornecidos por esses recursos não são controlados, 

investigados, verificados, monitorados e/ou endossados pela Empresa. 

 

6.3. A Empresa não deve ser responsável por  

 

a) quaisquer prejuízos, perdas ou despesas que surjam durante conexão com o site ou seu uso ou 

impossibilidade para uso por qualquer pessoa ou na conexão ineficiente em executar uma ordem, 

erro, omissão, interrupção, falha, atraso na operação ou transmissão. vírus de computador, falha 

na comunicação ou falha no sistema, mesmo que a Empresa ou seus representantes sejam 

informados sobre a possibilidades desses prejuízos, perdas ou custos e  

 

b) por erros ou irregularidades no processo de transmissão de dados e/ou trading de Ordens CFDs 

ou quaisquer instruções oriundas do cliente/visitante do site, interferência, personificação 

fraudulenta, quebra de códigos sigilosos de acesso, registro incorreto ou transmissão de 

mensagem ou falha no sistema devido à força maior ou por qualquer outra razão que não seja 

devida à violação do mencionado ou da Empresa. 

 

6.4. A Empresa não deve ser responsável por qualquer dano que possa ocorrer ao hardware ou software 

do usuário que surja em consequência do uso do site e/ou baixar ou conectar esse site a outros sites 

ou recursos da internet. 

7. Usuários Finais 

7.1. Esse site não é destinado para qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde essa 

distribuição ou uso possa ser contrário à lei ou regulação local. 

8. Cookies 

8.1. Ao utilizar nosso software, o usuário autoriza a Empresa a usar Cookies no que se refere ao acesso ao 

site. Cookies são pequenos arquivos de informação, que frequentemente incluem um número ou 

valor de identificação único, que deve ser armazenado no disco rígido do computador como 

consequência do seu uso do software de trading e acesso ao site. A finalidade dessa informação é 

proporcionar experiência mais relevante e efetiva do site, incluindo apresentar sites de acordo com 

suas necessidade e preferências. Cookies são frequentemente usados em vários sites na internet e 

você pode escolher se e como um cookie será aceito mudando suas preferências e opções no seu 

navegador. Alguns dos nossos parceiros de negócio (por exemplo, anunciantes) usam cookies no 

nosso site. Não temos acesso ou controle sobre esses cookies. 

 

8.2. Os cookies não contêm informação de identificação pessoal nem são usados para identificá-lo. Você 

pode escolher desativar os cookies. Entretanto, você pode não conseguir acessar algumas partes 

desse site se você escolher desativar a aceitação de cookie no seu navegador, particularmente as 

partes seguras do site. Para maiores informações sobre Cookies, checar Política de Cookies.  
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9. Regras sobre Linking ao Site da Empresa 

9.1. Você não deve estabelecer link que sugira qualquer forma de associação, aprovação ou endosso por 

parte da empresa que não existe. 

 

9.2. Você não deve estabelecer um link para o site da Empresa em qualquer site. 

 

9.3. O site da Empresa não deve ser disposto em qualquer outro site, nem você pode criar um link para 

qualquer parte do site. 

 

9.4. Você não pode usar o nome do domínio da Empresa ou parte dele para qualquer uso que não seja 

autorizado pela Empresa. 

 

9.5. Se você deseja linkar ou usar o conteúdo no site da Empresa de outra forma não listada acima, entre 

em contato conosco. 

10. Links de Terceiros 

10.1. Nosso site contém links para sites operados por terceiros. Oferecemos o site para sua conveniência, 

mas não avaliamos, controlamos ou monitoramos a privacidade ou outras práticas de sites operados 

por outrem. Não somos responsáveis pela performance de sites operados por terceiros ou por 

transações comerciais com eles. 

11. Informação Pessoal 

11.1. Qualquer Dado pessoal que seja coletado pela Empresa através do site deve ser processado de acordo 

com leis e regulações jurisdicionais relevantes, conforme eventuais alterações e substituições. 

 

11.2. O usuário do site concorda pelo presente que: 

 

a) A Empresa não tem direito de processar Dados Pessoais a fim de respaldar, promover e realizar nossas 

relações. 

b) A Empresa não comunicará ou divulgará esses Dados Pessoais a qualquer terceiro, a menos que 

pertença a:  

 

(i) uma empresa/ empresas para as quais a Empresa tem parcialmente ou completamente 

atribuído a realização de processamento desses dados em conformidade com leis e 

regulações jurisdicionais relevantes 

(ii) tais como, comunicação ou divulgação que possam ser requeridas por lei ou decisão do 

tribunal 

(iii) nas quais o usuário é um cliente da Empresa de acordo com a Política de Privacidade que 

também se aplica ao Cliente 
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c) Ao menos que seja instruído especificamente de outra forma pelo usuário, a Empresa terá o direito 

de usar esses dados pessoais, com exceção dos Dados Pessoais Sensíveis, a fim de promover 

remotamente seus produtos financeiros e/ou quaisquer produtos/serviços por outras empresas 

afiliadas. 

 

d) O usuário está ciente que ele/ela está autorizado a atualizar ou recusar processamento posterior dos 

seus Dados Pessoas conforme leis e regulações jurisdicionais relevantes, conforme eventuais 

alterações e substituições. 

 

e) O mencionado acima será aplicado para ambos Clientes atuais da Empresa e solicitantes de qualquer 

serviço, independentemente do seu pedido ser aceito ou recusado. Referente aos clientes da Empresa 

a Política de Privacidade também se aplica. 

12. Lei Vigente 

Uso desse site deve ser regido pelas Leis da República de Seychelles. 

Ao acessar o site da Empresa e quaisquer páginas linkadas a ele, o usuário concorda em ficar obrigado 

aos termos de uso descritos acima. 

13. Análise da Política 

A Política é revisada pela Área de Conformidade, regularmente, pelo menos uma vez ao ano. 

A Empresa atualizará a Política sempre que necessário. As atualizações poderão ocorrer em casos de: 

• alterações na legislação  

• alterações nas operações comercias da Empresa, incluindo a implementação de novos sistemas 

• alterações organizacionais dentro da Empresa 

• novas regras internas, procedimentos ou políticas dentro da Empresa 

• surgimento de novos riscos 

• mudanças de tecnologia. 

A lista acima não é exaustiva. 

 


