TERMOS DE USO
Ao acessar este website e quaisquer de suas páginas, o usuário terá aceitado automaticamente
todos os Termos de Uso estabelecidos abaixo.
A página inicial de acesso a este website consiste de um alerta legal em destaque, sendo facultado
ao usuário aceitá-lo, de modo a prosseguir no website, ou recusá-lo, caso em que o usuário
desistirá do acesso.
O prosseguimento neste website implica a aceitação integral do conteúdo de tal alerta legal,
relativamente a todas as páginas e informações disponibilizadas neste website. O alerta legal
constante da página inicial constitui parte integrante e inseparável destes Termos de Uso, como se
o mesmo estivesse aqui transcrito.
Isenção de responsabilidade
A More Invest, seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre
quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste
website.
Conteúdo disponibilizado em caráter meramente informativo
As informações contidas neste website têm caráter mera e exclusivamente informativo, e, embora
colhidas em fontes confiáveis e selecionadas, a More Invest, seus diretores e funcionários não
garantem sua exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade.
Não implicação de prestação de serviços ou vínculo
Por meio deste website, a More Invest não presta qualquer tipo de serviço de consultoria,
aconselhamento ou recomendação de investimento, nem garante resultados ou rentabilidades em
investimentos de qualquer natureza. A utilização deste website não cria qualquer vínculo ou
compromisso da More Invest perante o usuário.
O usuário entende e concorda que a More Invest não fornecerá nenhuma assistência, nem
qualquer tipo de suporte técnico com relação à utilização deste website. A utilização deste serviço
será ao inteiro risco do usuário.
Os serviços de gestão descritos neste website não são oferecidos para entidades ou indivíduos
norte-americanos nem quaisquer outros indivíduos ou entidades em cuja jurisdição os serviços de
gestão descritos neste website violariam a legislação ou regulamentos aplicáveis ou na qual a
More Invest estaria sujeita a alguma exigência de registro ou licenciamento.
Término de acesso
A More Invest reserva-se o direito de, a qualquer tempo, modificar ou descontinuar, temporária ou
permanentemente, o serviço ou parte dele, com ou sem notificação.
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O usuário concorda que a More Invest, a seu exclusivo critério, poderá cancelar sua senha, seu
cadastro ou parte dela ou a utilização do serviço e remover ou descartar qualquer conteúdo em
razão de este ter se tornado obsoleto, ou ainda se a More Invest acreditar que o usuário esteja
violando ou agindo de forma contrária à letra e ao espírito destes termos.
O usuário concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes
termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia e reconhece e concorda que a More Invest
poderá desativar ou apagar sua conta e todas as informações e dados constantes nesta conta e/ou
bloquear o acesso a tais arquivos ou ao serviço.
Direitos do autor e propriedade intelectual
Salvo disposição em contrário, todo o conteúdo das páginas deste website, tais como
informações, materiais, instrumentos, organização da página, gráficos e desenhos pertencem à
More Invest ou a terceiros que licitamente cederam seu direito de uso.
O usuário reconhece e concorda que o conteúdo incluído neste website e as informações, marcas
e logotipos apresentados ao usuário através do website são protegidos por direitos autorais,
marcas, patentes ou outros direitos de propriedade intelectual e outra eventual legislação
aplicável. Salvo se expressamente autorizado pela More Invest, o usuário concorda em não
reproduzir, distribuir, publicar, modificar, alugar, vender ou criar obras derivadas a partir deste
website, de qualquer conteúdo nele presente ou informação nele contida, no todo ou em parte.
A More Invest garante ao usuário uma licença pessoal, intransferível e não exclusiva, para utilizar o
conteúdo e informações disponibilizadas neste website. A licença ora garantida não permite que o
usuário, ou que este permita que terceiros copiem, modifiquem, criem obras ou textos derivados
deste website, bem como vendam, consignem, sublicenciem, concedam em garantia ou de
qualquer outra forma transfiram qualquer direito com relação a este website. O usuário também
não poderá modificar o website de qualquer maneira com a finalidade de obter acesso não
autorizado a ele. O usuário também não poderá acessar o website por qualquer meio que não seja
a interface fornecida pela More Invest para acessar a ele.
As marcas contidas neste website são marcas de propriedade da More Invest, suas subsidiárias ou
afiliadas. Exceto quando houver menção indicando o contrário, a More Invest é a detentora dos
direitos autorais sobre todas as informações e materiais contidos neste website. O usuário
concorda em não reproduzir ou de qualquer maneira utilizar as marcas da More Invest sem
autorização prévia e expressa da More Invest. A More Invest respeita os direitos de propriedade
intelectual de terceiros e solicita que seus usuários façam o mesmo.
Alterações destes termo de uso
A More Invest se reserva o direito de modificar a qualquer momento, por quaisquer motivos, de
forma unilateral, estes Termos de Uso. Ao navegar por este portal, você concorda com nossos
Termos de Uso vigentes na data e, portanto, deve verificar os mesmos previamente a cada vez que
acessar este portal.
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