Termos e Condições



Isenção de Responsabilidade
A Vertra Capital, seus administradores e funcionários isentam-se de
responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da
utilização das informações contidas neste site.



Não-Implicação de Prestação de Serviços ou Vínculo
Por meio deste site, a Vertra Capital 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 web site não cria qualquer vínculo ou compromisso da Vertra Capital
perante o usuário.
O usuário entende e concorda que a Vertra Capital não fornecerá qualquer
assistência, nem qualquer tipo de suporte técnico com relação à utilização deste
site. A utilização deste serviço será ao inteiro risco do usuário.



Conteúdo Disponibilizado em Caráter Meramente Informativo
As informações contidas neste site têm caráter mera e exclusivamente
informativo, e, embora colhidas em fontes confiáveis e selecionadas, a Vertra
Capital não garante sua exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade
ou veracidade.



Alteração destes Termos e Condições
A Vertra Capital poderá alterar estes Termos e Condições de tempos em tempos,
a seu exclusivo critério. Em caso de qualquer alteração substancial nestes Termos
e Condições, você será notificado com um anúncio em destaque em nossas
páginas.



Término do Acesso
A Vertra Capital reserva o direito de, a qualquer tempo, modificar ou
descontinuar, temporariamente ou permanentemente, o acesso ao web site (ou
a parte dele), com ou sem notificação.
O usuário concorda que a Vertra Capital, a seu exclusivo critério, poderá cancelar
sua senha, seu cadastro ou parte dela ou a utilização do acesso ao web site e
remover ou descartar qualquer conteúdo em razão de este ter se tornado

obsoleto, ou ainda se a Vertra Capital 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 web site, por qualquer razão
constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia e reconhece
e concorda que a Vertra Capital 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 web site.


Direitos de Autor e Propriedade Intelectual
Salvo disposição em contrário, todo o conteúdo das páginas deste web site, tais
como informações, materiais, instrumentos, organização da página, gráficos e
desenhos, pertencem à Vertra Capital ou a terceiros que licitamente cederam seu
direito de uso.
Salvo se expressamente autorizado pela Vertra Capital, o usuário concorda em
não reproduzir, distribuir, publicar, modificar, alugar, vender ou criar obras
derivadas a partir deste web site, de qualquer conteúdo nele presente ou
informação nele contida, no todo ou em parte.
A Vertra Capital garante ao usuário uma licença pessoal, intransferível e não
exclusiva para utilizar o conteúdo e informações disponibilizadas neste site. A
licença ora garantida não permite que o usuário, ou que este permita que
terceiros copiem, modifiquem, criem obras ou textos derivados deste site, bem
como vendam, consignem, sublicenciem, concedam em garantia ou de qualquer
outra forma transfiram qualquer direito com relação a este site. O usuário
também não poderá modificar o site de qualquer maneira com a finalidade de
obter acesso não autorizado a ele. O usuário também não poderá acessar o site
por qualquer meio que não seja a interface fornecida pela Vertra Capital para
acessar a ele.
O usuário concorda em não reproduzir ou de qualquer maneira utilizar a marca
Vertra Capital sem autorização prévia e expressa da Vertra Capital. A Vertra
Capital respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e solicita que
seus usuários façam o mesmo.

