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INTRODUÇÃO
Forexmart é o nome comercial da Tradomart SV Ltd., a empresa constituída sob as Leis de São 
Vicente e Granadinas com número de registro 23071 IBC 2015, com sede em Shamrock Lodge, 
Murray Road, Kingston São Vicente e Granadinas e renderização do investimento e Serviços 
auxiliares aos seus Clientes através da Plataforma de Negociação.

Site deve significar o site da Tradomart SV Ltd. (doravante a Empresa) em www.forexmart.com
Ao acessar ou usar o site da ForexMart, você concorda em ter lido, compreendido e aceito o
Termos de uso do site, alterados de tempos em tempos, sem qualquer aviso prévio por escrito, 
relacionados tanto a esse site quanto a todo o material nele contido.
Os clientes são, portanto, responsáveis por revisar regularmente estes Termos e Condições. Uso 
continuado deste site após quaisquer alterações constituirá, portanto, sua aceitação de tais 
alterações.
Os clientes são, portanto, responsáveis por revisar regularmente estes Termos e Condições. Uso 
continuado deste site após tais alterações constituirá, portanto, sua aceitação de tais alterações.
Este Acordo não substitui ou de forma alguma altera qualquer outro acordo que você tenha 
celebrado com a Empresa.

Propriedade do site
A empresa possui e mantém este site. Nenhum ato de baixar ou de outra forma copiar deste
O site transferirá o título de qualquer software ou material neste site, para você ou qualquer outra 
pessoa. Qualquer coisa que você transmitir para este site será propriedade da Empresa, pode ser 
usado pela Empresa para qualquer finalidade legal, e está ainda sujeita à divulgação conforme 
considerado apropriado pela Empresa, incluindo a qualquer autoridade legal ou reguladora à qual a 
Empresa está sujeita. A empresa reserva-se todos os direitos com relação aos direitos autorais e 
propriedade da marca registrada de todo o material neste site e fará cumprir esses direitos em toda a 
extensão da lei.

Isenção de garantia e limitação de responsabilidade
As informações neste site são fornecidas "como estão". A empresa não garante a precisão dos 
materiais fornecidos aqui, expressa ou implicitamente, para qualquer propósito específico e nega 
expressamente quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. A 
empresa não será responsável por qualquer perda ou dano que possa resultar da interceptação por 
terceiros de quaisquer informações disponibilizadas a você por meio deste site. Embora as 
informações fornecidas a você neste site é obtido ou compilado de fontes que acreditamos serem 
confiáveis, não garantimos a precisão, validade, oportunidade ou integridade de quaisquer 
informações ou dados disponibilizados a você para qualquer propósito particular. Nem a Empresa, 



sua equipe ou qualquer fornecedor terceirizado será responsabilizado ou terá qualquer 
responsabilidade de qualquer tipo, por qualquer perda ou dano incorrido resultante de qualquer 
falha do site devido à ação ou omissão de quaisquer outras partes envolvidas na disponibilização 
deste site ou dos dados nele contidos para você, ou de qualquer outra causa relacionada ao seu 
acesso, incapacidade de acesso ou uso do site ou esses materiais, independentemente de as 
circunstâncias que deram origem a tal causa estarem ou não dentro do controle da Empresa ou de 
qualquer fornecedor de suporte de software ou serviços. A Empresa não será responsável por 
quaisquer consequências, incidentais, especiais, punitivas ou exemplares danos decorrentes de 
qualquer uso ou incapacidade de usar este site ou qualquer parte dele, independentemente de se a 
Empresa foi informada da probabilidade de tais danos ocorrerem e independentemente
da forma de ação, seja em contrato, ato ilícito (incluindo negligência), responsabilidade objetiva ou 
de outra forma. As informações contidas neste site são destinadas apenas para fins informativos e 
não devem ser consideradas como uma oferta ou solicitação a qualquer pessoa em qualquer 
jurisdição em que tal oferta ou solicitação não está autorizado ou a qualquer pessoa a quem seria 
ilegal fazer tal oferta ou solicitação, nem considerada como uma recomendação para comprar, 
vender ou de outra forma negociar com qualquer investimento específico. Vocês são fortemente 
aconselhados a obter consultoria independente de investimento, financeiro, jurídico e fiscal antes 
prosseguir com qualquer investimento. Nada neste site deve ser lido ou interpretado como 
constituindo consultoria de investimento por parte da Empresa, ou qualquer um de seus diretores, 
executivos ou funcionários.

A natureza do investimento em instrumentos financeiros é tal que nem todos os instrumentos 
financeiros são adequados para todos, a menos que eles:
● têm conhecimento em questões de investimento;
● compreender o risco envolvido;
● são capazes de suportar o risco econômico do investimento;
● acreditam que o investimento é adequado para seus objetivos de investimento e necessidades 
financeiras;
● não precisam de liquidez de investimento.

Caso algum investidor não profissional invista em instrumentos financeiros, é aconselhável que 
apenas uma parte das quantias que o investidor pretende investir a longo prazo, devem ser assim 
aplicadas. Também é aconselhável que todos os investidores devem buscar aconselhamento de um 
consultor profissional de investimentos antes de fazer qualquer investimento em Instrumentos 
Financeiros.

Acesso

Este site e as informações, ferramentas e materiais nele contidos não são direcionados ou destinados
à distribuição ou uso por qualquer pessoa ou entidade que seja cidadão, residente ou localizado em 
qualquer jurisdição onde tal distribuição, publicação, disponibilidade ou uso seja contrário à lei ou 
regulamento ou que sujeitaria a Empresa a qualquer requisito de registro ou licenciamento dentro de
tal jurisdição.

Sites vinculados

O site também contém links para sites controlados ou oferecidos por terceiros. A empresa não tem 
revisado, e por meio deste isenta-se de responsabilidade por quaisquer informações ou materiais 
postados em terceiros sites vinculados a este site. Ao criar um link para um site de terceiros, a 
Empresa não endossa ou recomenda quaisquer produtos ou serviços oferecidos nesse site.

Segurança



Se você, Cliente, se comunicar com a Empresa por e-mail, deve observar que a segurança do e-mail 
da Internet é incerto. Ao enviar mensagens de e-mail sensíveis ou confidenciais que não são 
criptografadas, você aceita os riscos de tal incerteza e possível falta de confidencialidade sobre a 
Internet. A Internet não é 100% segura e alguém pode interceptar e ler suas mensagens.

Privacidade

Qualquer informação pessoal que você nos fornecer será tratada como confidencial de acordo com a
nossa Política de Privacidade e compartilhada apenas dentro da Empresa e seus parceiros de 
negócios e não será divulgada a quaisquer terceiros, exceto no âmbito de quaisquer procedimentos 
legais. Os sistemas de rastreamento de sites também podem coletar dados detalhando as páginas que
você acessou, como você descobriu este site, a frequência das visitas e assim vai. As informações 
que obtemos são usadas para melhorar o conteúdo do nosso site e podem ser usadas por nós para 
contatá-lo, por qualquer meio apropriado, e fornecer-lhe qualquer informação que acreditamos ser 
útil para você.


