POLÍTICA DE PRIVACIDADE
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. ("More Invest") manterá como confidenciais todas
as informações que os clientes compartilharem com esta instituição. Ao se cadastrar neste website,
o usuário fornecerá à More Invest informações pessoais capazes de identificá-lo individualmente
ao entrar nos domínios desta instituição. Tais informações serão recebidas e armazenadas
automaticamente em nossos servidores, juntamente com as atividades advindas de seu
navegador, incluindo seu endereço IP e informações de cookies. Tais informações poderão ser,
ainda, utilizadas pela More Invest para contatá-lo sobre novos produtos ou serviços que
acreditamos serem de seu interesse.
Ao final do processo de registro, o usuário receberá uma senha de identificação, passando a ser
integralmente responsável por manter a confidencialidade da senha e desta identificação, bem
como por todas as atividades que ocorram sob sua senha e/ou identificação. O usuário concorda
em (i) notificar imediatamente a More Invest sobre qualquer uso não autorizado da sua senha ou
conta, ou qualquer outra quebra de segurança de que tome conhecimento; e (ii) efetuar o logoff
de sua conta de usuário ao final de cada sessão e assegurar que esta não seja acessada por
terceiros não autorizados. A More Invest, seus administradores e funcionários não serão
responsáveis por qualquer perda ou dano decorrente do descumprimento do disposto acima por
parte do usuário.
A More Invest não irá divulgar, vender ou alugar quaisquer de suas informações pessoais a
qualquer terceiro. No entanto, o usuário ou cliente reconhece e concorda que a More Invest
poderá divulgá-las se desta forma determinar a Lei ou, de boa fé, acreditar que a preservação ou a
revelação seja necessária para:
1. Cumprir com algum procedimento legal;
2. Fazer cumprir termos aqui dispostos;
3. Para responder reclamações de que o conteúdo aqui disponibilizado viole direitos de
terceiros;
4. Para proteger direitos, propriedades, interesses ou manter a segurança da More Invest, dos
clientes e do público em geral.
Se qualquer informação fornecida pelo usuário for falsa, incorreta, desatualizada ou incompleta,
ou caso a More Invest tenha razões suficientes para suspeitar que tais informações sejam falsas,
incorretas, desatualizadas ou incompletas, a More Invest terá o direito em suspender ou cancelar
imediatamente, independente de notificação, o cadastro do usuário e recusar toda e qualquer
utilização, presente ou futura, dos serviços disponibilizados, ou de parte deles. A More Invest se
preocupa com a segurança e privacidade de todos os seus clientes.
Proteção das informações pessoais
A More Invest envidará seus melhores esforços para a proteção dos dados coletados, utilizando-se
de tecnologia adequada, sempre observando o estado da técnica disponível, razão pela qual não é
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responsável, assim como seus administradores e funcionários, pelos danos decorrentes do seu
acesso e/ou da utilização por terceiros estranhos, seja dolosa ou culposamente.
Todos os dados pessoais coletados serão incorporados à base de dados do portal More
Invest
Os dados pessoais informados pelo usuário por meio deste portal são verdadeiros e exatos,
assumindo o usuário a correspondente responsabilidade caso não o sejam. O portal da More
Invest não assume qualquer responsabilidade em caso de inexatidão dos dados pessoais
introduzidos pelo usuário.
Quanto aos dados pessoais do usuário, este poderá, a qualquer momento, solicitar que lhe seja
informado o respectivo conteúdo, podendo, inclusive, realizar as retificações que julgue
convenientes, bastando, para tanto, fazê-las através de local próprio, indicado no próprio portal.
Links externos
O portal poderá ter acesso a links para outros websites externos cujos conteúdos e políticas de
privacidade não são de responsabilidade da More Invest, nem de seus administradores e
funcionários. Assim, recomendamos que, ao ser redirecionado para websites externos, o usuário
consulte sempre as respectivas políticas de privacidade antes de fornecer seus dados ou
informações.
As políticas de privacidade adotadas pela More Invest são pertinentes apenas ao portal da More
Invest, não sendo aplicáveis a qualquer outro website que a ele esteja associado ou que, de
alguma forma, esteja relacionado por meio de links ou de outras formas de divulgação e acesso.
A More Invest, seus administradores e funcionários não se responsabilizam pelos conteúdos
disponíveis em websites de outras empresas ou associados ao portal da More Invest por meio de
links ou outras formas de divulgação e acesso.
A More Invest, seus administradores e funcionários não se responsabilizam por danos e problemas
decorrentes de demora, interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridos na internet.
Disposições gerais
Ao usar o portal da More Invest você automaticamente manifesta sua concordância com os
termos e condições da nossa Política de Privacidade.
A presente Política de Privacidade é parte integrante dos Termos de Uso deste portal.
Alterações desta política de privacidade
A More Invest se reserva o direito de modificar a qualquer momento, por quaisquer motivos, de
forma unilateral, esta Política de Privacidade. Ao navegar por este portal, você concorda com
nossa Política de Privacidade vigente na data e, portanto, deve verificar os mesmos previamente a
cada vez que acessar este portal.
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Disclaimer para informações numéricas
Este material destina-se aos clientes e é meramente informativo. As informações aqui
apresentadas estão sujeitas a alterações a qualquer tempo, sem prévio aviso ao cliente. Embora
colhidas em fontes confiáveis e selecionadas, a More Invest, seus diretores e funcionários não
garantem a exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade das informações
aqui apresentadas. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa e completa do prospecto e
do regulamento dos fundos de investimento e demais valores mobiliários antes de tomar a
decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos
de investimento e demais valores mobiliários não contam com garantia da instituição
administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de
Créditos - FGC. Nos termos da regulamentação da ANBIMA, para avaliação de performance de
fundos de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
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