TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DE SOFTWARE
LEIA ATENTAMENTE E CERTIFIQUE-SE QUE ENTENDEU OS TERMOS DESTE CONTRATO ANTES DE
ACEITAR AS SUAS DISPOSIÇÕES.

Pelo presente instrumento, de um lado: ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS,
CÂMBIO E VALORES, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob nº 33.775.974/0001-04, com sede
na Avenida das Américas 3500, bloco 01, Edifício Londres 1000, Condomínio Le Monde Office, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.640-102, doravante designada “ATIVA”, neste ato representada por seus
representantes legais; e, do outro lado, as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado que
venham a se submeter a este instrumento mediante sua adesão, doravante denominadas “USUÁRIO”, tem
entre si justo e contratado o presente instrumento, que será regido pelas cláusulas e condições, nos termos
a seguir.

CONSIDERAÇÕES:

Declaro para os devidos fins que tenho ciência do dever da ATIVA Investimentos S.A. Corretora de
Títulos, Câmbio e Valores(“ATIVA”) de verificação da adequação e compatibilidade dos meus objetivos de
investimento com meu perfil de risco – Suitability.
Declaro ter respondido o questionário da ATIVA para verificação de perfil de risco, e que pretendo
realizar operações no HOME BROKER, categoria de produto classificada no perfil AGRESSIVO, que irão ocasionar
o desenquadramento da minha carteira de investimentos (inadequação), classificando-a em nível de risco
superior ao meu perfil determinado.
Declaro ter ciência de que ao investir nesse mercado não há garantia de rentabilidade em qualquer
operação e que os investidores podem sofrer desvalorizações que comprometam totalmente ou superem o
investimento.
Declaro ter ciência que os produtos, serviços ou operações contratadas por mim serão de minha única
e exclusiva responsabilidade, estando de acordo com os meus reais objetivos de investimentos, mesmo que
tais operações estejam em desacordo com o meu perfil de risco.
Declaro possuir situação financeira compatível com os meus investimentos e possuir conhecimento
necessário para compreender os riscos relacionados aos produtos, serviços ou operações contratadas.
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As Partes acordam o que seguem:
1. Caso haja indisponibilidade ou instabilidade da plataforma utilizada, a ATIVA comunicará o USUÁRIO através
de e-mail e/ou notificação Push. Nesse cenário, o USUÁRIO utilizará a mesa de operações da ATIVA.
2. O USUÁRIO visualiza todas as operações realizadas na ATIVA, independentemente da plataforma em que foi
originada.
3. O USUÁRIO fica ciente, desde já, que a Plataforma não dispõe nativamente de algoritmos.
4. A ATIVA declara estar em conformidade com as normas e regulamentos exigidos pela BSM, bem como os
demais órgãos reguladores e legislação vigente, tais como, mas não limitado a trilhas de auditoria, registros de
origem das ofertas e acesso (login/logoff) das plataformas de negociação.
5. O USUÁRIO está ciente de que as atualizações sobre status de ordens, posições de custódia, ofertas e
operações, limites e cotação de ativos serão disponibilizadas via tela de interface com o USUÁRIO, conforme
ferramenta utilizada por este.

Declaro estar ciente que o meu perfil de investimento continuará sendo monitorado, e isento a ATIVA
de qualquer questionamento por qualquer parte, incluindo órgãos reguladores e autorreguladores, com relação
à contratação dos produtos, serviços ou operações, bem como por eventuais perdas decorrentes dos
investimentos realizados.

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR
OUVIDORIA: 0800 717 7720
ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

2

