TERMOS DE SERVIÇO

1. O presente Termo de Serviços estabelece as condições de uso da Plataforma entre a
Cointrade Crypto Exchange e seus Usuários.
2. A Cointrade Crypto Exchange não compra e vende moedas. O objetivo da
Plataforma é aproximar usuários para a compra e venda de suas próprias criptomoedas
oferecendo funcionalidades para facilitar as transações.
3. Para transacionar na Plataforma Cointrade Crypto Exchange você deve cadastrar-se,
bastando para isso informar um e-mail válido e senha, momento em que você declara e
reconhece que leu, entendeu e aceitou irrevogavelmente este Termo de Uso seus anexos
e/ou apêndices, bem como documentações e informações publicadas no site.
4. Este Termo de Serviço, seus anexos, apêndices, serviços, ferramentas e condições
podem ser alterados, emendados, modificados, eliminados ou atualizados pela
Cointrade Crypto Exchange a qualquer momento e sem aviso prévio. Razão pela qual,
você deve verificar com frequência para confirmar se sua cópia e o entendimento desse
Termo de Uso, anexos e apêndices estão atualizados e corretos. A não rescisão ou o uso
de quaisquer serviços após a data efetiva de quaisquer incorporações, alterações,
modificações ou atualizações constitui implícita e inequivocamente sua aceitação das
modificações por tais emendas, alterações ou atualizações.
Se você não concordar com quaisquer termos aqui dispostos não cadastre-se e ou não
dê continuidade de uso do site cointrade.cx.
5. O uso do site e de quaisquer serviços é nulo onde for proibido pela lei aplicável.
6. Neste ato o usuário declara e garante que:
6.1. Tem no mínimo 18 anos completos, capacidade civil plena, de acordo com a sua
jurisdição relevante;
6.2. Não ter sido previamente suspenso ou removido de nossos serviços;
6.3. Ter plenos poderes e autoridade para entrar nesta relação jurídica e, ao fazê-lo, não
violará quaisquer outras relações jurídicas;
6.4. Usa nossa Plataforma com seu próprio e-mail;
6.5. Os ativos de criptografia que transfere para a plataforma não estão vendidos,
onerados, em disputa ou sob apreensão, e que não existe nenhum direito de terceiros
sobre eles;
6.6. Cessará imediatamente de utilizar nossos serviços se em qualquer época for
residente ou se tornar residente de estado ou região, onde as transações de ativos de

criptografia forem proibidos ou passarem a exigir aprovação especial, permissão ou
autorização de qualquer tipo, que a Cointrade Crypto Exchange não tenha obtido;
6.7. Concorda que não violará nenhuma lei, contrato, propriedade intelectual ou outro
direito de terceiros ou cometerá um ato ilícito e que é o único responsável por sua
conduta ao usar nossa Plataforma.
7. Sem prejuízo da generalidade do exposto, você declara, concorda, aceita e garante
que não irá:
7.1. Utilizar a Plataforma de qualquer maneira que possa interferir, perturbar, afetar
negativamente ou inibir outros usuários de usar nossa Plataforma com funcionalidade
completa, ou que possa danificar, desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar o
funcionamento da Plataforma de qualquer maneira;
7.2. Utilizar a Plataforma para pagar, apoiar ou, de alguma forma, participar de
quaisquer atividades ilegais de jogos de azar; fraude; lavagem de dinheiro; ou atividades
terroristas; ou quaisquer outras atividades ilegais;
7.3. Utilizar qualquer robô, aranha, rastreador, scraper ou outro meio automatizado ou
interface não fornecida pela Cointrade Crypto Exchange para extrair dados;
7.4. Usar ou tentar usar outra conta de usuário sem autorização;
7.5. Tentar burlar quaisquer técnicas de filtragem de conteúdo que a Cointrade Crypto
Exchange utilize, ou tentar acessar qualquer serviço ou área da Plataforma que não
esteja autorizado a acessar;
7.6. Desenvolver quaisquer aplicativos de terceiros que interajam com a Plataforma sem
o consentimento prévio por escrito da Cointrade Crypto Exchange.

DOS RISCOS
8. Você reconhece e concorda que usará a Plataforma por sua conta e risco. O risco de
perda na negociação de ativos criptográficos pode ser substancial, desta forma, você
deve considerar se essa negociação é apropriada para você. Não há garantia contra
perdas no Site.
8.1 Você reconhece e concorda com a possibilidade do seguinte:
8.1.a Você pode suportar uma perda total dos cripto ativos na sua conta Cointrade
Crypto Exchange.
8.1.b Sob certas condições de mercado, você pode ter dificuldade de liquidar uma
posição, como por exemplo, quando a liquidez no mercado for insuficiente por ter
atingido um limite diário de oscilação de preço ("movimento limite").

8.1.c A utilização de ordens como, "stop-loss" ou "stop-limit", não limitará
necessariamente suas perdas aos valores pretendidos, uma vez que as condições do
mercado podem impossibilitar a execução de tais ordens.
8.1.d Os pontos mencionados acima se aplicam a todos os ativos criptografados. Esta
breve declaração não pode, no entanto, expor todos os riscos e outros aspectos
associados ao comércio de ativos criptográficos e não deve ser considerada como
qualquer aconselhamento profissional.
8.2. Você reconhece que existem riscos associados à utilização de um sistema de
comércio baseado na Internet, incluindo, mas não se limitando a, falhas de hardware,
software e conexões com a Internet. Você reconhece que a Cointrade Crypto Exchange
não será responsável por quaisquer falhas de comunicação, interrupções, erros,
distorções ou atrasos que você possa ter ao usar a Plataforma, independentemente da
causa.
8.3. A Plataforma e seus Serviços relacionados são baseados no protocolo Blockchain,
assim, qualquer mau funcionamento, função não intencional, funcionamento inesperado
ou ataque ao protocolo Blockchain pode causar mau funcionamento ou funcionamento
da Plataforma de forma inesperada ou não intencional.
8.4. Você reconhece e aceita que o Cointrade Crypto Exchange não tem controle sobre
nenhuma rede de criptografia e compreende todos os riscos associados à utilização de
qualquer rede de ativos de criptografia, e que a Cointrade Crypto Exchange não é
responsável por qualquer dano que ocorra como resultado de tais riscos.
8.5. Você é totalmente responsável por proteger seu acesso à Plataforma Tecnológica,
sua chave privada, senhas e detalhes da sua conta bancária.

DA PROTEÇÃO DOS CRYPTO ATIVOS
9. Nós nos esforçamos para proteger seus ativos de criptografia, e para tanto, utilizamos
uma variedade de medidas físicas e técnicas projetadas para proteger nossos sistemas e
seus ativos de criptografia. Ao remeter seus ativos de criptografia para a Conta
Cointrade Crypto Exchange, você nos confia e nos autoriza a tomar decisões sobre a
segurança de seus ativos de criptografia.

DAS NOTIFICAÇÕES
10. Você concorda e consente em receber eletronicamente todas as Comunicações, que
a Cointrade Crypto Exchange esteja disposta a fazer. Você concorda que a Cointrade
Crypto Exchange pode fazer essas Comunicações publicando-as na Plataforma.

10.1. É de sua total responsabilidade manter o seu endereço de e-mail registrado na
Cointrade Crypto Exchange atualizado para que possamos nos comunicar com você
eletronicamente. Você entende e concorda que, se a Cointrade Crypto Exchange lhe
enviar uma comunicação eletrônica, mas você não a receber porque seu endereço de email está incorreto, desatualizado, bloqueado por seu provedor de serviços ou se você
não puder receber comunicações eletrônicas, a Cointrade Crypto Exchange irá
considerar como realizada a comunicação. Você renuncia ao seu direito de alegar
ignorância.
10.2. Se você usar um filtro de spam que bloqueia ou redireciona e-mails de remetentes
não cadastrados em sua lista de contatos, você deve adicionar a Cointrade Crypto
Exchange para que possa receber as Comunicações.
10.3. Se as correspondências eletrônicas enviadas a você pela Cointrade Crypto
Exchange retornarem, a Cointrade Crypto Exchange poderá considerar que sua conta
está inativa, e você poderá não conseguir concluir qualquer transação através da
Plataforma até recebermos de você um endereço de e-mail válido.
10.4. Se você não tiver feito login em sua conta no site por um período ininterrupto de
dois anos, a Cointrade Crypto Exchange reserva-se o direito de considerar que toda e
qualquer propriedade que você detenha no site está abandonada, e poderá ser
imediatamente perdida e confiscada pela Cointrade Crypto Exchange.
10.5. Qualquer benefício concedido a qualquer usuário da Cointrade Crypto Exchange,
será considerada como mera liberalidade por parte desta, e não deverá afetar aos demais
usuários da Cointrade Crypto Exchange.

CONDIÇÕES ESPECIAIS
11. A qualquer momento e a nosso exclusivo critério, podemos impor limites ao valor
da Transferência permitida pela Plataforma ou impor quaisquer outras condições ou
restrições ao uso da Plataforma sem prévio aviso.
12. Podemos, a nosso exclusivo critério, sem o aceite do usuário, com ou sem aviso
prévio e a qualquer momento, modificar ou descontinuar, temporária ou
permanentemente, qualquer parte de nossos Serviços.
13. Você só pode cancelar uma solicitação de Transferência já iniciada por meio da
Plataforma se tal cancelamento ocorrer antes que a Cointrade Crypto Exchange execute
a Transferência. Uma vez que sua solicitação de transferência tenha sido executada,
você não poderá alterar, retirar ou cancelar sua autorização. Se uma ordem de
negociação foi parcialmente completada, você pode cancelar o restante não completado,
a menos que o pedido esteja relacionado a uma taxa de mercado. Reservamo-nos o
direito de recusar qualquer pedido de cancelamento associado à taxa de mercado de uma
ordem de negociação depois de ter enviado tal pedido. Embora possamos, a nosso

exclusivo critério, reverter uma negociação sob certas condições extraordinárias, o
usuário não tem direito à reversão de qualquer negociação.
14. Se você tiver uma quantidade insuficiente de ativos criptográficos na sua conta
Cointrade Crypto Exchange para concluir uma transferência através da plataforma
tecnológica, poderemos cancelar todo o pedido ou cumprir um pedido parcial usando a
quantidade de ativos criptográficos atualmente disponíveis na sua conta Cointrade
Crypto Exchange, menos quaisquer taxas devido à Cointrade Crypto Exchange em
decorrência da nossa execução das Transferências.
15. É de sua inteira responsabilidade verificar quais impostos, se houver algum, se
aplicam às Transferências que você conclui por meio da Plataforma e é sua
responsabilidade informar e remeter o imposto correto à autoridade fiscal apropriada.
Você concorda que a Cointrade Crypto Exchange não é responsável por determinar se
os impostos se aplicam às suas transferências ou por coletar, relatar, reter ou remeter
quaisquer impostos decorrentes de quaisquer Transações e Transferências e não atua
como seu agente fiscal.
16. A Cointrade Crypto Exchange possui direitos exclusivos, incluindo todos os
direitos de propriedade intelectual sobre Comentários. Qualquer Feedback que você
enviar não é confidencial e se tornará propriedade exclusiva da Cointrade Crypto
Exchange. Nós teremos o direito ao uso irrestrito e divulgação de tal Feedback para
qualquer propósito, comercial ou outro, sem reconhecimento ou compensação à você.
Você renuncia a quaisquer direitos que possa ter sobre o Feedback. Não faça
Comentários se você espera ser pago ou deseja continuar a possuir ou reivindicar
direitos sobre ele; sua ideia pode ser ótima, mas talvez já tenhamos tido a mesma ideia
ou uma ideia semelhante e não queremos disputas. Também temos o direito de divulgar
sua identidade a qualquer terceiro que esteja alegando que o conteúdo postado por você
constitui uma violação de seus direitos de propriedade intelectual ou de seu direito à
privacidade. Temos o direito de remover qualquer postagem que você faça em nosso
site se, em nossa opinião, não estiver em conformidade com os padrões de conteúdo
nele estabelecidos.

SUSPENSÃO OU TERMINAÇÃO DA SUA CONTA COINTRADE CRYPTO
EXCHANGE

17. Em caso de violação dos Termos ou qualquer outro evento que considerarmos
necessário, incluindo, sem limitação, perturbação do mercado e/ou evento de Força
Maior, poderemos, a nosso exclusivo critério e sem o seu aceite, com ou sem aviso
prévio:
17.1. suspender seu acesso a todos, ou parte de nossos Serviços; ou

17.2. impedir que você conclua quaisquer ações por meio da Plataforma, incluindo o
fechamento de qualquer ordem de negociação aberta. Caso a transferência seja
retomada, você reconhece que as taxas de mercado vigentes podem diferir
significativamente das taxas disponíveis antes de tal evento; ou
17.3. encerrar seu acesso aos Serviços, excluir ou desativar sua Conta Cointrade Crypto
Exchange e todas as informações e arquivos relacionados nessa conta.
18. No caso de rescisão, a Cointrade Crypto Exchange retornará quaisquer ativos
criptográficos armazenados na sua conta na plataforma, descontados os valores devidos
à Cointrade Crypto Exchange, a menos que você tenha cometido fraude, negligência
ou outra conduta imprópria.

GARANTIAS E RESPONSABILIDADES
19. Você renuncia a todas as garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas,
incluindo as informações, conteúdo e materiais contidos em nossos serviços.
20. Você reconhece que as informações que você armazena ou transfere através de
nossos serviços podem ser perdidas, corrompidas ou se tornar temporariamente
indisponíveis devido a várias causas, incluindo falhas de software, alterações de
protocolo por terceiros, interrupções de internet, evento de força maior ou outros
desastres, manutenção programada ou não programada ou outras causas dentro ou fora
de nosso controle.
21. Exceto se exigido por lei, em hipótese alguma, a Cointrade Crypto Exchange, seus
diretores, empregados ou agentes serão responsáveis por quaisquer danos diretos ou
indiretos de qualquer tipo, incluindo, perda de uso, perda de lucros ou perda de dados,
relacionado com o uso ou a incapacidade de usar os nossos serviços ou o IP da
Cointrade Crypto Exchange, incluindo quaisquer danos causados pela confiança de
qualquer usuário por qualquer informação obtida pela Cointrade Crypto Exchange ou
decorrentes de erros, omissões, interrupções, exclusão de arquivos ou e-mails, erros,
defeitos, vírus, atrasos em operação ou transmissão ou qualquer falha de desempenho,
resultante ou não de um evento de força maior, falha de comunicações, roubo,
destruição ou acesso não autorizado aos registros, programas ou serviços da Cointrade
Crypto Exchange.
22. A Cointrade Crypto Exchange não será responsável por:
22.1. qualquer imprecisão, erro, atraso ou omissão de qualquer informação, bem como a
transmissão ou entrega de informações;
22.2. qualquer perda ou dano resultante de um Evento de Força Maior.
23. Nós nos esforçamos para proteger nossos usuários de atividades fraudulentas e
esquemas na esfera de ativos de criptografia. É possível que alguns ativos criptográficos

tenham a finalidade de confiscar ilegalmente a propriedade ou sejam considerados
fraude, esquemas ou qualquer outra atividade, reconhecidos pelas leis como ilegais e /
ou incompatíveis com os requisitos legais. Reservamo-nos o direito de proibir e
descontinuar quaisquer transações em nossa Plataforma com esse recurso de criptografia
a nosso exclusivo critério, sem qualquer aviso prévio a você e sem a publicação do
motivo de tal decisão, sempre que isso chegar ao nosso conhecimento.
24. Seguimos as melhores práticas para decidir se o ativo de criptografia é seguro ou
não. No entanto, não damos nenhuma garantia e/ou investimento, financeiro, legal ou
qualquer outro conselho profissional, afirmando que qualquer ativo de criptografia
disponível através da nossa Plataforma seja seguro.

DIVERSOS
25. No caso de qualquer conflito entre estes Termos e qualquer outro contrato que você
possa ter com a Cointrade Crypto Exchange, estes termos prevalecerão, a não ser que
tenham sido expressamente identificados e declarados como cancelados pelo outro
contrato.
26. Reservamo-nos o direito de fazer alterações ou modificações a estes Termos de
tempos em tempos, a nosso exclusivo critério, oportunidade em que forneceremos
avisos sobre tais alterações, seja por e-mail, ou por aviso na página inicial do Site. Os
Termos alterados serão considerados efetivos imediatamente após o Usuário continuar a
usar nossos Serviços depois que a Cointrade Crypto Exchange avisar sobre tais
mudanças ou publicar nova versão dos Termos no Site.
27. Quaisquer Termos alterados serão aplicados aos Serviços após entrarem em vigor.
Se você não concordar com quaisquer Termos alterados, você deve interromper o uso de
nossos Serviços e entrar em contato conosco para encerrar sua conta.
28. Nossa falha ou atraso no exercício de qualquer direito, poder ou privilégio sob estes
Termos não deve funcionar como uma renúncia do mesmo.
29. A invalidade ou ineficácia de qualquer disposição contida neste Termos não afetará
a validade ou exequibilidade das demais, as quais permanecerão em pleno vigor e
efeito.
30. Você não pode ceder ou transferir quaisquer de seus direitos ou obrigações sob estes
Termos sem consentimento prévio por escrito da Cointrade Crypto Exchange, inclusive
por força de lei ou em conexão com qualquer mudança de controle. A Cointrade Crypto
Exchange pode ceder ou transferir qualquer ou todos os seus direitos sob estes Termos,
no todo ou em parte, sem obter seu consentimento ou aprovação.

REGISTO DE UMA CONTA NA COINTRADE CRYPTO EXCHANGE

31. É necessário criar uma conta na Cointrade Crypto Exchange para usar nossa
Plataforma na ordem correta e com toda a sua funcionalidade, bastando para tanto,
informar um e-mail válido e senha.
32. O procedimento de KYC pode ser exigido a qualquer momento, se passar a ser
obrigatório pelas autoridades competentes.
33. Quando você cria uma conta Cointrade Crypto Exchange, você se compromete a:
33.1. criar uma senha forte que você não use para outros sites, serviços on-line ou offline;
33.2. manter a segurança de sua conta Cointrade Crypto Exchange protegendo sua
senha e restringindo o acesso à sua conta Cointrade Crypto Exchange;
33.3. notificar-nos imediatamente se descobrir ou suspeitar de qualquer violação de
segurança relacionada à sua conta Cointrade Crypto Exchange;
33.4. assumir a responsabilidade por todas as atividades que ocorram sob sua Conta
Cointrade Crypto Exchange e aceitar todos os riscos de qualquer acesso autorizado ou
não autorizado à sua Conta Cointrade Crypto Exchange, na máxima extensão permitida
por lei.

DEPÓSITO E RETIRADA DE ATIVOS NA CONTA COINTRADE CRYPTO
EXCHANGE
34. Nossa Plataforma permite que os Usuários façam depósito em moeda FIAT ou
ativos criptográficos para a Conta da Cointrade Crypto Exchange, ou ainda por
emissão de boleto, através do serviço de terceiros, os quais o usuário declara estar ciente
que se tratam apenas de prestadores de serviço.
34.1. A Cointrade Crypto Exchange não se responsabiliza por problemas ocorridos na
emissão de boletos através do parceiro;
34.2. Os boletos serão emitidos com o prazo D+1.
35. Qualquer taxa cobrada por parceiros, será repassada diretamente para o ususário.
36. Ao solicitar o depósito de qualquer quantia para a plataforma, poderá ser gerado um
novo valor acrescido de centavos, o que irá identificar seu depósito naquele momento.
Caso seja gerado, o uso dos centavos será obrigatório. Qualquer erro relativo ao novo
valor gerado acrescido de centavos impossibilitará a identificação do seu depósito. Caso
ocorra, o usuário deverá comprovar que foi o depositante, através de carta do banco
responsável pelo depósito, para possibilitar a tentativa de recuperação.
37. Você garante e isenta a Cointrade Crypto Exchange de quaisquer reivindicações,
exigências e danos, sejam diretos, indiretos, consequentes ou especiais, ou quaisquer

outros danos de qualquer tipo, incluindo, perda de uso, perda de lucros ou perda de
dados, originados ou de qualquer forma relacionados com o seu depósito ou
transferência de retirada solicitada.
38. Você entende e reconhece que um endereço para receber um ativo criptografado
será criado automaticamente assim que você solicitar a transferência do Depósito, e
antes que qualquer ativo criptografado possa ser enviado para a sua Conta Cointrade
Crypto Exchange, você deve autorizar de forma completa e irrevogável a sua criação.
39. Quando você solicita que seja depositado ou retirado ativos de criptografia da sua
conta, você autoriza a Cointrade Crypto Exchange a executar essa transferência através
da Plataforma.
40. Você é o único responsável pelo uso do serviço de terceiros e concorda em cumprir
todos os termos e condições aplicáveis a eles.
40.1. Cada moeda possui sua particularidade, a qual o usuário é o único responsável em
cumprir, isentando a Cointrade Crypto Exchange de qualquer responsabilidade pelo
não cumprimento de tais particularidades.
41. Em alguns casos, o serviço terceirizado pode rejeitar seus ativos de criptografia a
serem processados, suspender a Transferência de Depósito ou Saque de seus ativos de
criptografia ou não suportar a Transferência, ou pode estar indisponível. Você concorda
que não responsabilizará a Cointrade Crypto Exchange por quaisquer reivindicações,
demandas e danos, sejam diretos, indiretos, consequentes ou especiais, ou quaisquer
outros danos de qualquer tipo, incluindo, perda de uso, perda de lucros ou perdas de
dados, originada ou de qualquer maneira conectada com tais rejeições ou suspensões de
depósito ou saque.
42. Sujeito aos termos e condições destes Termos, envidaremos esforços
comercialmente razoáveis para registrar todas as Transferências em uma base imediata
assim que possível. No entanto, o momento associado ao Depósito ou Retirada de ativos
de criptografia depende, entre outras coisas, do desempenho de serviços de terceiros e
não garantimos que os ativos de criptografia serão Depositados ou Retirados em
qualquer período de tempo específico. Você entende e reconhece que todos os atrasos
são possíveis; você garante e isenta a Cointrade Crypto Exchange de quaisquer
reivindicações, exigências e danos, sejam diretos, indiretos, consequentes ou especiais,
ou quaisquer outros danos de qualquer tipo, incluindo, perda de uso, perda de lucros ou
perda de dados, decorrente ou de qualquer forma relacionado com o atraso de
transferência, seja originado de nossa falha ou não.

COMÉRCIO DE ATIVOS CRYPTO
43. O comércio de ativos Crypto ocorre entre os usuários.

44. Quando você envia uma ordem de negociação através da Plataforma, você autoriza a
Cointrade Crypto Exchange a:
44.1. registrar uma transferência de seus ativos criptográficos de/para/em sua conta
Cointrade Crypto Exchange.
44.2. quando aplicável, reserve seus ativos de criptografia na sua conta Cointrade
Crypto Exchange de acordo com tal ordem de comércio.
44.3. e cobrar quaisquer taxas aplicáveis por tal registro.
45. Você reconhece e concorda que, em relação à sua atividade de negociação, nossa
Plataforma:
45.1 não está atuando como seu corretor, intermediário, agente ou consultor ou em
qualquer capacidade fiduciária;
45.2. não está agindo como parte da transferência de um determinado ativo
criptografado.
46. Cada ordem de transação colocada cria diferentes taxas de câmbio de mercado.
Você reconhece e concorda que as informações de tarifas disponibilizadas por meio da
Plataforma podem diferir das tarifas vigentes disponibilizadas por outras fontes fora da
Plataforma.
47. Particularmente durante períodos de alto volume, falta de liquidez, movimento
rápido ou volatilidade no mercado para qualquer ativo criptografado, a taxa real de
mercado na qual uma transação de mercado é executada pode ser diferente da taxa
predominante indicada via Plataforma no momento da execução da sua Transação
comercial. Você entende que não somos responsáveis por tais flutuações de taxas.
48. As tarifas disponibilizadas através da Plataforma não devem ser consideradas como
um investimento ou aconselhamento financeiro, ou referidas como tal, e não podem ser
usadas como base de estratégia de investimento.

TAXAS DA COINTRADE CRYPTO EXCHANGE
49. Os primeiros 20.000 (vinte mil) inscritos na Plataforma terão isenção do pagamento
de taxas até o mês de dezembro de 2018, após oque encerrará a promoção e taxas
passarão a ser cobradas para as transações concluídas por meio da Plataforma.
50. Você concorda em pagar as taxas para Transferências concluídas por meio da
Plataforma, conforme será definido pelas Taxas e Limites, que podem ser alteradas
periodicamente. As alterações nas Taxas são efetivas a partir da data indicada no
lançamento das Taxas e Limites revisados, e serão aplicadas prospectivamente a
quaisquer Transferências que ocorram após a data de tais Taxas revisadas.

51. Pagamento de taxas. Você nos autoriza, ou a nosso processador de pagamentos
designado, a cobrar ou deduzir os ativos criptográficos da sua conta Cointrade Crypto
Exchange por quaisquer taxas devidas relacionadas às negociações concluídas por meio
da Plataforma.

DIREITOS AUTORAIS E OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL.
52. Cointrade Crypto Exchange e o logotipo
, nomes comerciais, marcas
nominativas e marcas de design são marcas comerciais da empresa Dinamiam S/A.
Você concorda em não se apropriar, copiar, exibir ou usar as Marcas Cointrade Crypto
Exchange ou outro conteúdo sem permissão prévia expressa por escrito para fazê-lo.

CONTEÚDO DE TERCEIROS
53. Ao usar nossa Plataforma, você pode visualizar o conteúdo de terceiros. Nós não
controlamos, endossamos ou adotamos (a menos que expressamente declarado por nós)
qualquer Conteúdo de Terceiros e não teremos responsabilidade pelo Conteúdo de
Terceiros, incluindo, sem limitação, materiais que possam ser enganosos, incompletos,
errôneos, ofensivos, indecentes ou de outra forma censurável. Além disso, seus
negócios ou correspondências com tais terceiros são exclusivamente entre você e
terceiros. Não somos responsáveis por qualquer perda ou dano de qualquer tipo
incorrido como resultado de tais negociações, e você entende que seu uso do Conteúdo
de Terceiros e suas interações com terceiros são de sua responsabilidade.

54. A Cointrade Crypto Exchange é contra qualquer atividade ilegal, tráfico de drogas,
de seres humanos, de órgãos e qualquer outro tráfico ilegal, caça furtiva, pornografia,
comércio de armas, terrorismo e financiamento criminal, corrupção, suborno e lavagem
de dinheiro.

