
APEX CRYPTO USER ACCOUNT AGREEMENT 
 
 

CONTRATO DE CONTA DE USUÁRIO DA APEX CRYPTO 
 
 

This user account agreement (“User Agreement”) sets 
forth the respective rights and obligations between you, 
Apex Clearing Corporation (“Apex Clearing”), and Apex 
Crypto LLC, a limited liability company formed under the 
laws of Delaware (“Apex Crypto,” “we,” or “us”). Your 
brokerage firm shall be referred to as the 
“Correspondent” hereunder but shall not be considered 
a party to this User Agreement. Please read through this 
User Agreement carefully before registering an account 
and accessing or using the Services (as defined herein). 

O presente contrato de conta de usuário (“Contrato de 
Usuário”) define os direitos e as obrigações entre você, 
a Apex Clearing Corporation (“Apex Clearing”) e a Apex 
Crypto LLC, uma companhia de responsabilidade 
limitada constituída de acordo com as leis de Delaware 
(“Apex Crypto”, “nós” ou “nossa”). Sua corretora será 
doravante designada como “Correspondente”; todavia, 
não será considerada como parte do presente Contrato 
de Usuário. Leia este Contrato de Usuário 
cuidadosamente antes de registrar uma conta e acessar 
ou utilizar os Serviços (conforme definido no presente 
instrumento). 
 

BY REGISTERING AN ACCOUNT WITH APEX CRYPTO 
(“Account”), OR BY ACCESSING OR USING OUR 
SERVICES, YOU AGREE TO BE LEGALLY BOUND TO THE 
TERMS AND CONDITIONS CONTAINED IN THIS USER 
AGREEMENT IN THEIR ENTIRETY, INCLUDING ALL TERMS 
INCORPORATED BY REFERENCE. 
 
 
IF YOU DO NOT AGREE TO ANY OF THESE TERMS AND 
CONDITIONS, INCLUDING THE MANDATORY 
ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER 
IN SECTION 17, AND THE MANDATORY INFORMATION 
SHARING PROVISION IN SECTION 5.1, DO NOT 
REGISTER AN ACCOUNT OR ACCESS OR USE THE 
SERVICES. 

AO REGISTRAR UMA CONTA COM A APEX CRYPTO 
(“Conta”) OU AO ACESSAR OU UTILIZAR NOSSOS 
SERVIÇOS, VOCÊ CONCORDA EM ESTAR LEGALMENTE 
VINCULADO AOS TERMOS E ÀS CONDIÇÕES CONTIDOS 
NESTE CONTRATO DE USUÁRIO EM SUA TOTALIDADE, 
INCLUINDO TODOS OS TERMOS INCORPORADOS POR 
REFERÊNCIA.  
 
CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM QUALQUER DOS 
TERMOS E DAS CONDIÇÕES, INCLUINDO A DISPOSIÇÃO 
DE ARBITRAGEM OBRIGATÓRIA E A RENÚNCIA DE 
AÇÃO DE CLASSE NA CLÁUSULA 17, BEM COMO A 
DISPOSIÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE 
INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIO NA CLÁUSULA 5.1, NÃO 
REGISTRE UMA CONTA OU ACESSE OU UTILIZE OS 
SERVIÇOS. 
 

1. Scope of Services 
 
This User Agreement applies to your access to and use 
of our Services, as described herein. By registering an 
Account with Apex Crypto, in accordance with the terms 
and conditions contained in this User Agreement, you 
will be able to: (i) enter into transactions with Apex 
Crypto through your Correspondent’s mobile 
application or website(s) (the “Platform”) to purchase 
supported cryptocurrencies for personal, non-
commercial purposes; (ii) enter into transactions with 
Apex Crypto through the Platform to sell 
cryptocurrencies that you previously purchased from 
Apex Crypto (purchase and sell transactions are referred 
to herein, collectively, as “Cryptocurrency 
Transactions”); (iii) store cryptocurrency that you 
acquired through Cryptocurrency Transactions in one or 
more hosted cryptocurrency wallets (“Hosted 
Wallets”); and (iv) track your Cryptocurrency 
Transactions and Hosted Wallet balance(s) through the 
Platform, (collectively, the “Services”). You agree, 

1. Escopo dos Serviços 
 
O presente Contrato de Usuário aplica-se ao acesso e 
uso por você de nossos Serviços, conforme descrito no 
presente instrumento. Ao registrar uma Conta com a 
Apex Crypto, de acordo com os termos e as condições 
contidas neste Contrato de Usuário, você poderá: (i) 
realizar transações com a Apex Crypto por meio do 
aplicativo móvel ou website da Correspondente (a 
“Plataforma”) para comprar criptomoedas para fins 
pessoais e não comerciais; (ii) realizar transações com a 
Apex Crypto por meio da Plataforma para vender 
criptomoedas compradas anteriormente da Apex 
Crypto (as transações de compra e venda serão 
doravante denominadas, coletivamente, “Transações 
de Criptomoedas”); (iii) armazenar criptomoedas 
adquiridas em conexão com as Transações de 
Criptomoedas em uma ou mais carteiras de 
criptomoedas hospedadas (“Carteiras Hospedadas”) e 
(iv) rastrear suas Transações de Criptomoedas e saldos 
das Carteiras Hospedadas por meio da Plataforma 



represent and warrant that the Services constitute 
financial and investment transactions and that no 
consumer transactions are contemplated by or 
permitted under this User Agreement. 
 

(coletivamente, os “Serviços”). Você concorda, declara 
e garante que os Serviços constituem transações 
financeiras e de investimento e que nenhuma transação 
de consumo será contemplada ou permitida de acordo 
com o presente Contrato de Usuário. 
 

2. Modifications to this User Agreement 
 
We reserve the right to make changes to this User 
Agreement at any time and at our sole discretion. If we 
make changes, we will post the amended User 
Agreement to apexcrypto.com and update the “Last 
Updated” date above. We may also attempt to notify 
you by sending an email notice to the address 
associated with your Account or by providing notice 
through the Platform. Using a particular form of notice 
in some instances does not obligate us to use the same 
form in other instances. Unless we say otherwise in our 
notice, the amended User Agreement will be effective 
immediately and will apply to any then current and 
subsequent uses of the Services, including any pending 
Cryptocurrency Transactions. You are responsible for 
reviewing this User Agreement each time you access or 
use our Services. Your continued access to and use of 
your Account and/or the Services after we provide 
notice will constitute your acceptance of the changes. If 
you do not agree to any of the amended terms and 
conditions, you must stop accessing and using the 
Services and close your Account immediately. 

2. Alterações no Contrato de Usuário 
 
Reservamos o direito de alterar este Contrato de 
Usuário a qualquer momento e a nosso critério. Em caso 
de alteração, divulgaremos o Contrato de Usuário 
alterado no website apexcrypto.com e atualizaremos o 
campo “Última atualização” acima. Poderemos também 
notificá-lo enviando uma notificação de e-mail para o 
endereço informado na sua Conta ou mediante 
notificação enviada pela Plataforma. A utilização de um 
tipo específico de notificação em alguns casos não nos 
obrigará a utilizar o mesmo tipo em outras 
circunstâncias. Exceto se indicado de outra forma em 
nossa notificação, o Contrato de Usuário alterado 
passará a vigorar imediatamente e será aplicável a 
qualquer uso atual ou posterior dos Serviços, incluindo 
quaisquer Transações de Criptomoedas pendentes. 
Você será responsável por revisar o presente Contrato 
de Usuário sempre que acessar ou utilizar nossos 
Services. O acesso ou uso contínuo de sua Conta e/ou 
Serviços depois do recebimento da respectiva 
notificação constituirá sua aceitação acerca das 
alterações. Caso não concorde com qualquer dos 
termos ou das condições alteradas, interrompa o acesso 
e uso dos Serviços e feche sua Conta imediatamente. 
 

3. Eligibility 
 
3.1 General Requirements 
 
To register for an Account or access or use the Services 
you must be an individual at least 18 years of age and 
have the legal capacity to enter into this User 
Agreement. In addition, you must have a brokerage 
account, in good standing, held at Apex Clearing 
(“Brokerage Account”). 

3. Elegibilidade 
 
3.1 Exigências gerais 
 
Para registrar uma Conta ou acessar ou utilizar os 
Serviços, você deverá ter, pelo menos, 18 anos e ser 
capaz legalmente de celebrar o presente Contrato de 
Usuário. Adicionalmente, você deverá ter uma conta de 
corretagem com a Apex Clearing (“Conta de 
Corretagem”). 
 

3.2 Restricted States 
 
You may not register an Account or use the Services if 
you are a resident of any state in which Apex Crypto is 
not authorized to provide the Services (“Restricted 
States”). A current list of Restricted States, which is 
incorporated by reference, is available at 
apexcrypto.com and is subject to change at any time. 
You hereby represent and warrant that you are not a 
resident of any Restricted State and that you will not 
register an Account or use the Services even if our 

3.2 Estados Restritos 
 
Você não poderá registrar uma Conta ou utilizar os 
Serviços caso você seja residente de qualquer estado 
onde a Apex Crypto não estiver autorizada a prestar os 
Serviços (“Estados Restritos”). Uma lista atual dos 
Estados Restritos, incorporada por referência, está 
disponível no website apexcrypto.com, sujeita a 
alterações a qualquer momento.  
Você declara e garante não ser um residente de 
qualquer Estado Restrito e que não registrará uma 



methods to prevent you from registering an account or 
using the Services are not effective or can be bypassed. 

Conta ou utilizará os Serviços mesmo se nossos 
métodos de prevenção de registro de uma conta ou uso 
dos Serviços não sejam eficientes e possam ser 
burlados. 

3.3 Restricted Foreign Jurisdictions 
 
You may not register an Account or access or use the 
Services if you are located in, under the control of, or a 
citizen or resident of any state, country, territory or 
other jurisdiction to which the United States has 
embargoed goods or services, or where your use of the 
Services would be illegal or otherwise violate any 
applicable law of such jurisdiction or of the United 
States (“Restricted Jurisdiction”). We may implement 
controls to restrict access to the Services from any 
Restricted Jurisdiction. 
 
 

3.3 Jurisdição Estrangeira Restrita 
 
Você não poderá registrar uma Conta ou acessar ou 
utilizar os Serviços caso esteja localizado, esteja sob o 
controle ou seja um cidadão ou residente de qualquer 
estado, país, território ou outra jurisdição para a qual os 
Estados Unidos tenham embargado produtos ou 
serviços, ou caso a utilização dos Serviços fosse 
considerada ilegal ou de outra forma violasse qualquer 
lei aplicável de tal jurisdição dos Estados Unidos 
(“Jurisdição Restrita”). Podemos implementar 
controles para restringir o acesso aos Serviços de 
qualquer Jurisdição Restrita.  
 

You hereby represent and warrant that you are not 
under the control of, or a citizen or resident of any 
Restricted Jurisdiction and that you will not access or 
use any Services while located in any Restricted 
Jurisdiction, even if our methods to prevent access to 
and use of the Services from these jurisdictions are not 
effective or can be bypassed. 

Você declara e garante não estar sob o controle ou ser 
um cidadão ou residente de qualquer Jurisdição 
Restrita, bem como compromete-se a não acessar ou 
utilizar quaisquer Serviços enquanto estiver localizado 
em qualquer Jurisdição Restrita, mesmo se nossos 
métodos para evitar o acesso e a utilização dos Serviços 
nessas jurisdições não forem eficientes ou puderem ser 
burlados. 
 

3.4 Restricted Persons 
 
You hereby represent and warrant that you have not 
been identified as a Specially Designated National or 
placed on any sanctions list by the U.S. Treasury 
Department’s Office of Foreign Assets Control, the U.S. 
Commerce Department, or the U.S. Department of 
State; and you will not use our Services to conduct any 
illegal or illicit activity. 

3.4 Pessoas restritas 
 
Você declara e garante não ter sido identificado como 
uma Pessoa Especialmente Designada ou incluído em 
qualquer lista de sanções pelo Escritório de Controle de 
Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos 
Estados Unidos, Departamento do Comércio dos 
Estados Unidos ou Departamento do Estado dos 
Estados Unidos; adicionalmente, você compromete-se 
a não utilizar nossos Serviços para conduzir qualquer 
atividade ilegal ou ilícita. 
 

4. Account Registration 
 
4.1 Personal Information 
 
During the Account registration process you must 
provide us with information and documentation that we 
request for the purpose of establishing and verifying 
your identity (“Personal Information”). In addition, as a 
condition to accessing and using the Services, you must 
authorize Apex Clearing to share your Personal 
Information with us pursuant to Section 5.1. Personal 
Information may include your name, email address, 
residential address, phone number, date of birth, and 
taxpayer identification number. Personal Information 

4. Registro da Conta 

 
4.1 4.1 Informações Pessoais 

 
Durante o processo de registro de Conta, você deverá 
fornecer as informações e a documentação solicitadas 
para definir e verificar sua identidade (“Informações 
Pessoais”). Adicionalmente, como condição para 
acessar e utilizar os Serviços, você deverá autorizar a 
Apex Clearing a compartilhar suas Informações Pessoais 
conosco de acordo com a Cláusula 5.1. As Informações 
Pessoais poderão incluir seu nome, e-mail, endereço 
residencial, telefone, data de nascimento e número de 
identificação do contribuinte. As Informações Pessoais 



may also include documentation, such as copies of your 
government-issued photo identification (for example, 
your passport, driver’s license, or military identification 
card), account statements, and other documents as we 
may require. Personal Information will be retained by us 
at our discretion and in accordance with applicable laws. 
You agree to provide us accurate, current and complete 
Personal Information. 
 

poderão também incluir documentação, como cópias 
de sua foto de identificação enviada ao governo (por 
exemplo, passaporte, carta de motorista ou carteira de 
reservista), extratos bancários e outros documentos, 
conforme solicitado. As Informações Pessoais serão 
retidas a nosso critério e de acordo com as leis 
aplicáveis. Você concorda em fornecer Informações 
pessoais precisas, recentes e completas. 

4.2 Verification 
 
You hereby authorize us, or a third-party service 
provider that we designate, to take any measures that 
we consider necessary to confirm the Personal 
Information you provide, verify and authenticate your 
Personal Information, and take any action we deem 
necessary based on the results. You acknowledge that 
this process may result in a delay in registering your 
Account, and that you will not be authorized to access 
or use the Services until your Account registration has 
been successfully completed. 
 

4.2 Verificação 
 
Você nos autoriza ou um prestador de serviços indicado 
por nós a implementar quaisquer medidas consideradas 
necessárias para confirmar as Informações Pessoais 
fornecidas, bem como verificar e autenticar suas 
Informações Pessoais, incluindo a implementação de 
qualquer ação considerada necessária com base nos 
resultados. Você reconhece que esse processo poderá 
atrasar o registro de sua Conta, de forma que você não 
poderá acessar ou utilizar os Serviços até que o registro 
de sua Conta tenha sido concluído com sucesso. 
 

5. Account Authorizations 
 
5.1 Mandatory Information Sharing 
 
You hereby authorize your Correspondent and Apex 
Clearing to provide Apex Crypto any of your personal 
information maintained in connection with your 
Brokerage Account, and to continue sharing such 
information, and any revisions or additions thereto, 
with Apex Crypto on an ongoing basis until your Account 
is either closed or terminated in accordance with this 
User Agreement. You hereby authorize Apex Crypto to 
provide your Correspondent and Apex Clearing any of 
your Personal Information, and to continue sharing such 
information, and any revisions or additions thereto, 
with them on an ongoing basis until your account(s) with 
your Correspondent or Apex Clearing is closed pursuant 
to the terms and conditions governing such account(s). 
 

5. Autorizações da Conta 

 
5.1  5.1 Compartilhamento de informações obrigatório 

 
Você autoriza sua Correspondente e a Apex Clearing a 
fornecerem à Apex Crypto quaisquer de suas 
Informações Pessoais mantidas em conexão com sua 
Conta de Corretagem, bem como continuar a 
compartilhar tais informações, quaisquer revisões ou 
adições, com a Apex Crypto de forma contínua até que 
sua Conta tenha sido fechada ou removida de acordo 
com o presente Contrato de Usuário. Você autoriza a 
Apex Crypto a fornecer à sua Correspondente e à Apex 
Clearing quaisquer de suas Informações Pessoais, bem 
como continuar a compartilhar tais informações, 
revisões e adições, de forma contínua, até que sua(s) 
conta(s) com sua Correspondente ou a Apex Clearing 
tenha sido fechada de acordo com os termos e as 
condições que regem essa(s) conta(s).  
 

5.2 Authorization to Apex Crypto 
 
You understand and acknowledge that your Account is 
self-directed, and you hereby appoint Apex Crypto as 
your agent for the purpose of carrying out your 
instructions in accordance with this User Agreement. 
You hereby authorize Apex Crypto to open and close 
your Account, place and cancel orders to purchase and 
sell cryptocurrency (“Orders”), collect and offset any 
fees or other amounts due to Apex Crypto, and take 
such other steps as are reasonable to carry out your 
instructions. 

5.2  5.2 Autorização à Apex Crypto 

 
Você entende e reconhece que sua Conta será 
direcionada, de forma que você nomeia a Apex Crypto 
como sua agente para fins de implementar suas 
instruções de acordo com o presente Contrato de 
Usuário. Você autoriza a Apex Crypto a abrir e fechar 
sua Conta, apresentar e cancelar ordens para comprar 
e vender criptomoedas (“Ordens”), cobrar e liquidar 
quaisquer taxas ou outros valores devidos à Apex 



Crypto, bem como adotar outras medidas de acordo 
com suas instruções.  

5.3 Authorization to Apex Clearing 
 
You understand and acknowledge that when you submit 
an Order through the Platform to purchase 
cryptocurrency, you are authorizing and instructing 
Apex Crypto to instruct Apex Clearing to accept such 
instruction to transfer the funds required for the 
Cryptocurrency Transaction from your Brokerage 
Account to either (i) an account held at Apex Clearing in 
the name of Apex Crypto; or (ii) an external bank 
account in the name of Apex Crypto, (each such 
account, an “Entity Account”). You understand and 
acknowledge that your Account is provided by Apex 
Crypto and is separate from your Brokerage Account. 
You further understand and acknowledge that Apex 
Crypto is not under the control of Apex Clearing, that 
any Entity Account is outside of Apex Clearing’s 
possession and control, and that Apex Clearing does not 
have the ability to monitor or recall the funds after such 
funds have been wired or transferred to an Entity 
Account. You further understand and acknowledge that, 
upon transfer from your Brokerage Account, the funds 
will no longer be provided protection under the Federal 
Deposit Insurance Corporation (“FDIC”) or the Securities 
Investor Protector Corporation (“SIPC”). 
 

5.3  5.3 Autorização à Apex Clearing 

 
Você entende e aceita que, ao enviar uma Ordem pela 
Plataforma para comprar criptomoedas, você autoriza e 
concorda que a Apex Crypto instrua a Apex Clearing a 
aceitar tais instruções para transferir os fundos exigidos 
para a Transação de Criptomoeda de sua Conta de 
Corretagem para (i) uma conta mantida pela Apex 
Clearing em nome da Apex Crypto ou (ii) uma conta 
bancária externa em nome da Apex Crypto (cada conta, 
uma “Conta da Entidade”). Você entende e aceita que 
sua Conta é fornecida pela Apex Crypto, sendo 
separada, portanto, de sua Conta de Corretagem. 
Adicionalmente, você entende e aceita que a Apex 
Crypto não está sob o controle da Apex Clearing, que 
qualquer Conta da Entidade está fora do alcance e 
controle da Apex Clearing e que a Apex Clearing não 
será responsável por monitorar ou recuperar tais 
fundos depois de terem sido transferidos para uma 
Conta da Entidade. Você também entende e aceita que, 
mediante a transferência de sua Conta de Corretagem, 
os fundos não mais serão protegidos pela Federal 
Deposit Insurance Corporation (“FDIC”) ou Securities 
Investor Protector Corporation (“SIPC”).  
 

You agree to hold Apex Clearing harmless with respect 
to Apex Clearing accepting and following your 
instructions to transfer funds from your Brokerage 
Account to an Entity Account. You hereby authorize and 
instruct Apex Clearing to accept all instructions to 
deposit funds into your Brokerage Account from an 
Entity Account at the sole instruction of Apex Crypto. 
You understand that you may revoke this authorization 
at any time by terminating your Apex Crypto Account. 
 

Você concorda em proteger a Apex Clearing com 
relação à aceitação e ao cumprimento de suas 
instruções para transferir os fundos de sua Conta de 
Corretagem para uma Conta da Entidade. Você autoriza 
e instrui a Apex Clearing a aceitar as instruções de 
transferir os fundos de sua Conta de Corretagem de 
uma Conta da Entidade, de acordo com as instruções da 
Apex Crypto. Você entende que poderá revogar esta 
autorização a qualquer momento ao fechar sua Conta 
da Apex.  
 

You understand and acknowledge that cryptocurrencies 
in your Apex Crypto Account are not held at Apex 
Clearing and that Apex Clearing is not involved in the 
purchase, sale, execution, custody, or trading of 
cryptocurrencies, and only takes instructions regarding 
transferring funds as described in this User Agreement. 
 

Você entende e reconhece que as criptomoedas em sua 
Conta da Apex Crypto não são mantidas pela Apex 
Clearing e que a Apex Clearing não terá qualquer 
responsabilidade pela compra, venda, execução, 
custódia ou negociação das criptomoedas, de forma 
que somente cumpre as instruções de transferir os 
fundos, conforme descrito neste Contrato de Usuário. 
 

6. Use of Margin is Strictly Prohibited  
Apex Crypto does not provide margin trading, and 
margin trading is not including as part of the Services. 

6. Utilização proibida de margem 

Apex Crypto não conduz operações de negociação de 
margem, não fazendo parte, portanto, dos Serviços.  



7. Account Management 
 
7.1 Account Access 
 
Once you have successfully registered an Account, you 
will be able to access your Account by logging into the 
Platform using the username and password associated 
with the Platform (collectively, “Login Credentials”). You 
may only access your Account using your Login 
Credentials, or as may be authorized or required by us 
and your Correspondent. From time to time, Apex 
Crypto or your Correspondent may require you to 
change your Login Credentials and re-verify your 
Personal Information at their discretion and as a 
condition to your continued access to and use of your 
Account and the Services. 
 

7. Administração da Conta 

 
7.1  7.1 Acesso à Conta 

 
Uma vez que você tiver adequadamente registrado uma 
Conta, você poderá acessar sua Conta pela Plataforma 
com seu nome de usuário e senha da Plataforma 
(coletivamente, “Credenciais de Login”). Você poderá 
somente acessar sua Conta utilizando suas Credenciais 
de Login ou conforme autorizado ou exigido por nós e 
por sua Correspondente. De tempos em tempos, a Apex 
Crypto ou sua Correspondente poderão solicitar que 
você altere suas Credenciais de Login e confirme suas 
Informações Pessoais, a critério da Apex Crypto ou sua 
Correspondente, como uma condição para manter o 
acesso e utilizar sua Conta e Serviços. 
 

You hereby represent and warrant that you will not 
share your Login Credentials with any third-party or 
permit any third-party to gain access to your Account, 
and you hereby assume responsibility for any 
instructions, orders, or actions provided or taken by 
anyone who has accessed your Account regardless of 
whether the access was authorized or unauthorized. 
 

Você declara e garante que não compartilhará suas 
Credenciais de Login com terceiros ou permitirá que 
terceiros acessem sua Conta, de forma que você assume 
a responsabilidade por quaisquer instruções, ordens ou 
ações fornecidas ou recebidas por qualquer pessoa que 
tenha acessado sua Conta independentemente de o 
acesso ter sido autorizado ou não. 

Only individuals that have successfully registered an 
Account (“Users”) are authorized to access and use the 
Services. 

Somente aqueles que tiverem adequadamente 
registrado uma Conta (“Usuários”) estarão autorizados 
a acessar e utilizar os Serviços. 

7.2 Account Maintenance 
 
You are required to maintain the information associated 
with your Account (“Account Profile”) updated at all 
times, and you agree to update your account profile 
immediately of any changes to Personal Information 
that you previously provided. YOU UNDERSTAND THAT 
A CHANGE IN YOUR STATE OF RESIDENCE MAY IMPACT 
YOUR ELIGIBILITY TO ACCESS AND USE THE SERVICES, 
AND HEREBY AGREE TO NOTIFY US IN ADVANCE OF ANY 
CHANGE IN YOUR STATE OF RESIDENCE. PLEASE REFER 
TO OUR LIST OF RESTRICTED STATES, WHICH IS 
AVAILABLE at apexcrypto.com. 
 

7.2 Manutenção da Conta 

 
Você deverá manter as informações associadas à sua 
Conta (“Perfil da Conta”) sempre atualizadas; 
adicionalmente, você concorda em atualizar seu Perfil 
da Conta imediatamente em caso de quaisquer 
alterações nas Informações Pessoais fornecidas 
anteriormente. VOCÊ ENTENDE QUE QUALQUER 
ALTERAÇÃO EM SEU ESTADO OU RESIDÊNCIA PODERÁ 
IMPACTAR SUA ELEGIBILIDADE PARA ACESSAR E 
UTILIZAR OS SERVIÇOS, DE FORMA QUE VOCÊ 
CONCORDA EM NOS NOTIFICAR COM ANTECEDÊNCIA 
ACERCA DE QUALQUER ALTERAÇÃO EM SEU ESTADO 
OU SUA RESIDÊNCIA. CONSULTE NOSSA LISTA DE 
ESTADOS RESTRITOS, DISPONÍVEL em apexcrypto.com. 
 

As part of our legal compliance program (“AML 
Program”), we will monitor your Account and your use 
of the Services, and review your Personal Information 
on an ongoing basis, as may be required by law and/or 
pursuant to our internal policies and procedures. At any 
time, we may require you to provide us with additional 
Personal Information as a condition to your continued 
access to and use of your Account and the Services. 

Como parte de nosso programa de cumprimento legal 
(“Programa AML”), monitoraremos sua Conta e o uso 
dos Serviços, bem como revisaremos suas Informações 
Pessoais de forma contínua, conforme exigido por lei 
e/ou de acordo com nossas políticas e nossos 
procedimentos internos. A qualquer momento, 
poderemos solicitar Informações Pessoais adicionais 
como condição para o acesso e uso de sua Conta e seus 
Serviços. Durante tal período, o acesso e uso de sua 



During such time, your access to and use of your 
Account and the Services may be temporarily restricted. 

Conta e Serviços poderão ser temporariamente 
restringidos. 

7.3 Account Security 
 
You are solely responsible for managing and 
maintaining the security of your Login Credentials and 
any other forms of authentication, and you understand 
and acknowledge that we are not responsible (and you 
will not hold us responsible) for any unauthorized access 
to and or use of your Login Credentials and/or Account 
(“Unauthorized Access”). 

7.3 Segurança da Conta 

 
Você será exclusivamente responsável pela 
administração e manutenção da segurança de suas 
Credenciais de Login e de quaisquer outras formas de 
autenticação. Você entende e aceita que não seremos 
responsáveis (e você não nos considerará responsáveis) 
por qualquer acesso ou uso não autorizado de suas 
Credenciais de Login e/ou Conta (“Acesso Não 
Autorizado”). 
 

7.4 Unauthorized Account Activity 
 
You are solely responsible for monitoring your Account 
for unauthorized or suspicious instructions, orders, 
actions, or transactions (“Unauthorized Activity”), and 
agree that we are not responsible (and you will not hold 
us responsible) for any Unauthorized Activity. 

7.4 Atividade Não Autorizada da Conta 

 
Você será exclusivamente responsável por monitorar 
sua Conta com relação a instruções não autorizadas ou 
suspeitas, ordens, ações ou transações (“Atividade Não 
Autorizada”), bem como concorda que não seremos 
responsáveis (e você não nos considerará responsáveis) 
por qualquer Atividade Não Autorizada. 
 

You agree to protect your Account from Unauthorized 
Activity by (i) reviewing, on an ongoing basis, your 
transaction history and your Account Profile; (ii) 
reviewing, immediately upon receipt, any 
Confirmations, confirmations and notices we provide 
through the Platform, post to your Account or send to 
the email address associated with your Account; and (iii) 
verifying that you receive a confirmation from us that an 
Order or instruction you provide was received, executed 
or cancelled, as applicable, and (iv) in the event of not 
having received any such confirmation, notifying us 
within twenty-four (24) hours of such Order or 
instruction. 

Você concorda em proteger sua Conta de qualquer 
Atividade Não Autorizada por meio dos seguintes 
procedimentos: (i) revisar, de forma contínua, seu 
histórico de transações e Perfil da Conta; (ii) revisar, 
imediatamente mediante recebimento, quaisquer 
confirmações e notificações fornecidas na Plataforma, 
postadas em sua Conta ou enviadas aos e-mails 
associados a sua Conta e (iii) verificar o recebimento de 
nossa confirmação de que uma Ordem ou instrução 
fornecida tenha sido recebida, executada ou cancelada, 
conforme aplicável, e (iv) caso não tenha recebido tal 
confirmação, enviar-nos uma notificação dentro de 24 
(vinte e quatro) horas da data de tal Ordem ou 
instrução. 
 

7.5 Potentially Fraudulent Activity 
 
Any actual or suspected Unauthorized Access and/or 
Unauthorized Activity will be treated by Apex Crypto as 
potentially fraudulent (“Potentially Fraudulent 
Activity”). You agree to notify us within twenty-four (24) 
hours if you become aware of or suspect any Potentially 
Fraudulent Activity, by emailing 
AccountSecurity@apexcrypto.com. For avoidance of 
doubt, you are deemed to be aware of Potentially 
Fraudulent Activity upon receipt of any notice of the 
occurrence of such activity. Upon receipt of written 
notice from you any Potentially Fraudulent Activity, we 
will take reasonable steps to protect your Account, 
including, for example, by temporarily restricting access 
to your Account, suspending any pending 

7.5 Atividade Potencialmente Fraudulenta 

 
Qualquer Acesso Não Autorizado e/ou Atividade Não 
Autorizada reais ou suspeitos serão tratados pela Apex 
Crypto como potencialmente fraudulentos (“Atividade 
Potencialmente Fraudulenta”). Deveremos ser 
notificados dentro de 24 (vinte e quatro) horas caso foi 
tenha conhecimento ou suspeite de qualquer Atividade 
Potencialmente Fraudulenta, enviando um e-mail para 
AccountSecurity@apexcrypto.com. Para fins de 
esclarecimento, você terá tomado conhecimento da 
Atividade Potencialmente Fraudulenta mediante o 
recebimento de qualquer notificação acerca da 
ocorrência de tal atividade. Mediante o recebimento de 
uma notificação por escrito acerca de qualquer 
Atividade Potencialmente Fraudulenta, 



Cryptocurrency Transactions, and/or requiring you to 
change your Login Credentials. 
 
 
 
 

implementaremos medidas razoáveis para proteger sua 
Conta, incluindo, por exemplo, a restrição temporária 
do acesso à sua Conta, suspensão de quaisquer 
Transações de Criptomoedas pendentes e/ou 
solicitação de alteração de suas Credenciais de Login. 

You agree to promptly report any Potentially Fraudulent 
Activity to legal authorities and provide us a copy of any 
report prepared by such legal authorities. In the event 
of an investigation of any Potentially Fraudulent 
Activity, you further agree to (i) cooperate fully with the 
legal authorities and Apex Crypto in such investigation; 
(ii) complete any required affidavits promptly, 
accurately and thoroughly; and (iii) allow Apex Crypto, 
or any third-party designated by us, access to your 
mobile device, computer, and network as may be 
relevant to such investigation. You understand and 
acknowledge that any failure to 
cooperate in any such investigation may cause delays in 
regaining access to your Account and any 
cryptocurrency held in your Hosted Wallet(s). 

Você concorda em reportar imediatamente qualquer 
Atividade Potencialmente Fraudulenta às autoridades 
legais e enviar-nos uma cópia de qualquer relatório 
preparado por tais autoridades legais. Em caso de 
investigação de qualquer Atividade Potencialmente 
Fraudulenta, você adicionalmente concorda em (i) 
cooperar integralmente com as autoridades legais e a 
Apex Crypto em tal investigação; (ii) prestar quaisquer 
depoimentos de forma imediata, precisa e completa e 
(iii) autorizar a Apex Crypto, ou qualquer terceiro 
designado por nós, a acessar seu dispositivo móvel, 
computador e rede, conforme considerado relevante 
para tal investigação. Você entende e aceita que 
qualquer falha em cooperar com tal investigação 
poderá causar atrasos na recuperação do acesso a sua 
Conta e qualquer criptomoeda mantida em sua(s) 
Carteira(s) Hospedada(s).  
 

8. Account Closure 
 
8.1 Account Closure 
 
You may close your Account at any time and for any 
reason unless Apex Crypto believes, at our sole 
discretion, that such closure is being performed in an 
effort to evade an investigation. Closing an Account will 
not affect any rights or obligations incurred prior to the 
date of closure in accordance with this User Agreement. 
Prior to closing your Account, you must liquidate any 
cryptocurrency balance(s) maintained in your Hosted 
Wallet(s), the proceeds of which shall be transferred to 
your Brokerage Account. 

8. Fechamento da Conta 

 
8.1 8.1 Fechamento da Conta 

 
Você poderá fechar sua Conta a qualquer momento e 
por qualquer motivo, exceto se a Apex Crypto entender, 
a seu exclusivo critério, que tal fechamento esteja 
ocorrendo para evitar uma investigação. O fechamento 
de uma Conta não afetará quaisquer direitos ou 
obrigações incorridas antes da data de fechamento de 
acordo com o presente Contrato de Usuário. Antes de 
fechar a sua Conta, você deverá liquidar qualquer saldo 
de criptomoeda mantido em sua(s) Carteira(s) 
Hospedada(s), cujos recursos serão transferidos para 
sua Conta de Corretagem.  
 

You understand and acknowledge that you are solely 
responsible for any fees, costs, expenses, charges or 
obligations (collectively, “Costs”) associated with the 
closing of your Account. In the event any incurred Costs 
exceed the value of your Account, you understand and 
acknowledge that you are responsible for reimbursing 
Apex Crypto the value of such Costs and that you will 
remain liable to Apex Crypto for all obligations incurred 
in your Account, pursuant to this User Agreement, or 
otherwise, whether arising before or after the closure of 
your Account or the termination of this User 
Agreement. 

Você entende e aceita que será exclusivamente 
responsável por quaisquer taxas, custos, despesas, 
encargos ou obrigações (coletivamente, “Custos”) 
associados ao fechamento de sua Conta. Caso 
quaisquer Custos incorridos excedam o valor de sua 
Conta, você entende e aceita que será exclusivamente 
responsável por reembolsar a Apex Crypto por tais 
Custos e que permanecerá responsável perante a Apex 
Crypto por todas as obrigações incorridas em sua Conta, 
de acordo com o presente Contrato de Usuário, ou de 
outra forma, resultantes antes ou depois do 
fechamento de sua Conta ou rescisão do presente 
Contrato de Usuário. 
 



8.2 Account Suspension or Termination 
 
By using the Services, you understand and acknowledge 
that we have the right, at our sole discretion, to 
immediately suspend or terminate your Account and/or 
freeze any cryptocurrency balance(s) in your Hosted 
Wallet(s), without prior notice if (i) we suspect, at our 
sole discretion, you to be in violation of any provision of 
this User Agreement, our AML Program, or any 
applicable laws or regulations; (ii) we are required to do 
so by law or by any regulatory authority, court order, 
facially valid subpoena, or binding order of a 
government authority; (iii) we suspect any suspicious or 
Unauthorized Activity or any actual or attempted 
unauthorized access to your Account or Login 
Credentials; (iv) your account with the correspondent 
has been suspended or terminated or you no longer 
have access to the Platform; or (v) the Account has not 
been accessed in two years or more. You must notify 
Apex Crypto if you intend to, or actually do, close your 
account with Correspondent. 
 
 

8.2  Suspensão ou exclusão da Conta 

 
Ao utilizar os Serviços, você entende e aceita que 
teremos o direito, a nosso exclusivo critério, de 
imediatamente suspender ou excluir sua Conta e/ou 
congelar qualquer saldo de criptomoeda em sua(s) 
Carteira(s) Hospedada(s), sem o prévio consentimento 
por escrito caso (i) tenhamos qualquer suspeita, a nosso 
exclusivo critério, que você tenha violado qualquer 
disposição do presente Contrato de Usuário, nosso 
Programa AML ou quaisquer leis ou regulamentações 
aplicáveis; (ii) sejamos solicitados a fazê-lo de acordo 
com a lei aplicável ou por qualquer autoridade 
regulatória, ordem legal, citação válida ou ordem 
vinculante de uma autoridade governamental; (iii) 
tenhamos qualquer suspeita ou tenhamos verificado 
qualquer Atividade Não Autorizada ou qualquer Acesso 
Não Autorizado real ou potencial a sua Conta ou 
Credenciais de Login; (iv) sua conta com a 
Correspondente tenha sido suspensa ou excluída ou 
você não possui mais acesso à Plataforma ou (v) a Conta 
não tenha sido acessada dentro de dois anos ou mais. 
Você deverá notificar a Apex Crypto caso pretenda ou 
de fato tenha fechado sua conta com a Correspondente. 
 

If your Account has been suspended or terminated, you 
will be notified when you attempt to access the Services. 
We may, at our sole discretion and as permitted by law, 
provide written notice that your Account has been 
suspended or terminated. 
 

Caso sua Conta tenha sido suspensa ou excluída, você 
será notificado ao tentar acessar os Serviços. 
Poderemos, a nosso exclusivo critério e conforme 
permitido por lei, fornecer uma notificação por escrito 
informando que sua conta foi suspensa ou excluída.  
 

Upon termination of your Account, unless prohibited by 
law, any remaining cryptocurrency balance(s) in your 
Hosted Wallet(s) may be liquidated and the proceeds, 
less any Costs, will be returned to your Brokerage 
Account, at the discretion of Apex Crypto. In the event 
your Account is terminated, you hereby authorize Apex 
Crypto to sell any such remaining cryptocurrency 
balance(s) in your Hosted Wallet(s) at the prevailing 
market price(s), and transfer the proceeds to your 
Brokerage Account, less any Costs associated with such 
sale(s), the Account, or its termination. 

Mediante exclusão de sua Conta, exceto se proibido 
pela lei aplicável, qualquer saldo de criptomoeda 
remanescente em sua(s) Carteira(s) Hospedada(s) 
poderá ser liquidado e os recursos, menos os Custos, 
serão devolvidos para sua Conta de Corretagem, a 
critério da Apex Crypto. Caso sua Conta seja excluída, 
você autoriza a Apex Crypto a vender qualquer saldo 
remanescente de criptomoeda em sua(s) Conta(s) 
Hospedada(s) pelo preço de mercado vigente e 
transferir os recursos para sua Conta de Corretagem, 
menos quaisquer Custos associados a tal venda, Conta 
e exclusão. 
 

9. Cryptocurrencies 
 
9.1 Definition 
 
As used herein, “cryptocurrency” (also referred to as 
“virtual currency,” “digital currency,” “digital asset,” 
and “digital commodity”) means a digital representation 
of value which is based on a cryptographic protocol that 
can be digitally traded and functions as: (1) a medium of 

9. Criptomoedas 

 
9.1 9.1 Definição 

 
Conforme empregado no presente instrumento, 
“criptomoeda” (também denominada “moeda virtual”, 
“moeda digital”, “ativo digital” e “commodity digital”) 
significa uma representação digital do valor baseado em 
um protocolo criptografado para ser digitalmente 



exchange; and/or (2) a unit of account; and/or (3) a 
store of value, but does not have legal tender status and 
is not issued or guaranteed by any government. 
Cryptocurrency is distinguished from “fiat currency” 
(such as U.S. dollars), which is the coin and paper money 
of a country that is designated as its legal tender. For 
more information, please refer to the FATF Report, 
Virtual Currencies, Key Definitions and Potential 
AML/CFT Risks, FINANCIAL ACTION TASK FORCE (June 
2014), available here. [INSERIR LINK] 

negociado, operando como: (1) um meio de troca e/ou 
(2) uma unidade de conta e/ou (3) um forma de 
armazenamento de valor não oficial e sem qualquer 
direito de emissão ou garantia por qualquer governo. A 
criptomoeda é diferente, por exemplo, do dólar dos 
Estados Unidos, por exemplo, que é a moeda de um país 
designada como oficial. Para obter mais informações, 
vide FATF Report, Virtual Currencies, Key Definitions and 
Potential AML/CFT Risks, FINANCIAL ACTION TASK 
FORCE (junho de 2014), disponível aqui. [INSERIR LINK] 
 

9.2 Supported Cryptocurrencies 
 
A list of cryptocurrencies that Apex Crypto currently 
supports is available via the Platform. Apex Crypto may 
delist a cryptocurrency, at any time and for any reason 
at our sole discretion, including due to changes in a 
given cryptocurrency’s characteristics after Apex Crypto 
has listed the cryptocurrency or due to a change in the 
cryptocurrency’s regulatory classification. 

9.2  9.2 Criptomoedas aceitas 

 
A lista de criptomoedas que a Apex Crypto aceita 
atualmente está disponível na Plataforma. A Apex 
Crypto poderá remover da lista uma criptomoeda, a 
qualquer momento e por qualquer motivo, a nosso 
exclusivo critério, inclusive devido a alterações nas 
características de uma determinada moeda depois de a 
Apex Crypto ter listado a criptomoeda ou por conta de 
qualquer modificação na classificação regulatória da 
criptomoeda.  
 

9.3 Network Control 
 
Apex Crypto does not own or control any of the 
underlying software through which blockchain 
networks are formed and cryptocurrencies are created 
and transacted. In general, the underlying software for 
blockchain networks tends to be open source such that 
anyone can use, copy, modify, and distribute it. By using 
the Services, you understand and acknowledge that 
Apex Crypto is not responsible for operation of the 
underlying software and networks that support 
cryptocurrencies and that Apex Crypto makes no 
guarantee of functionality, security, or availability of 
such software and networks. 
 
 

9.3 9.4 Forks  

9.4 9.3 Controle de rede 

 
A Apex Crypto não detém ou controla qualquer 
software subjacente por meio do qual as redes de 
blockchain são constituídas e as criptomoedas são 
criadas e negociadas. Em geral, o software subjacente 
para redes de blockchain tende a ser uma fonte aberta 
para que todos possam utilizar, copiar, modificar e 
distribuir o software. Ao utilizar os Serviços, você 
entende e aceita que a Apex Crypto não será 
responsável pela operação do software subjacente e 
das redes que suportam as criptomoedas, de forma que 
a Apex Crypto não oferecerá qualquer garantia de 
funcionalidade, segurança ou disponibilidade de tal 
software e redes. 
 
9.4  Atualizações 

 
The underlying protocols are subject to sudden changes 
in operating rules, and third parties may from time to 
time create a copy of a cryptocurrency network and 
implement changes in operating rules or other features 
(“Forks”) that may result in more than one version of a 
network (each, a “Forked Network”) and more than one 
version of a cryptocurrency (“Forked Assets”). 

Os protocolos subjacentes estão sujeitos a mudanças 
repentinas nas regras operacionais, de forma que 
terceiros poderão, de tempos em tempos, criar uma 
cópia de uma rede de criptomoeda e implementar as 
alterações nas regras operacionais ou outros recursos 
(“Atualizações”) que possam resultar em mais de uma 
versão de uma rede (cada, a “Rede Atualizada”) e mais 
de uma versão de uma criptomoeda (“Ativos 
Atualizados”).  
 



You understand and acknowledge that Forked Networks 
and the available supply of any Forked Assets are wholly 
outside of the control of Apex Crypto, and you further 
acknowledge that our ability to deliver Forked Assets 
resulting from a Forked Network may depend on third-
parties that are outside of our control. You understand 
and acknowledge that Forks may materially affect the 
value, function, and/or even the name of the 
cryptocurrencies you store in your Hosted Wallet(s). In 
the event of a Fork, you understand and acknowledge 
that Apex Crypto may temporarily suspend the Services 
(with or without advance notice to you) while we 
determine, at our sole discretion, which Forked 
Network(s) to support. 

Você entende e aceita que as Redes Atualizadas e o 
fornecimento disponível de quaisquer Ativos 
Atualizados não podem ser controlados pela Apex 
Crypto e, adicionalmente, você reconhece que nossa 
capacidade de entregar os Ativos Atualizados 
resultantes de uma Rede Atualizada poderá depender 
de terceiros não controlados por nós. Você entende e 
aceita que as Atualizações poderão afetar 
significativamente o valor, a função e/ou até mesmo o 
nome das criptomoedas armazenadas em sua(s) 
Carteira(s) Hospedada(s). Em caso de Atualização, você 
entende e aceita que Apex Crypto poderá suspender 
temporariamente os Serviços (com ou sem notificação 
prévia) enquanto determinamos, a nosso exclusivo 
critério, a(s) Rede(s) Atualizada(s) a receber(em) o 
suporte.  
 

YOU ACKNOWLEDGE AND HEREBY AGREE THAT APEX 
CRYPTO MAY DETERMINE, IN OUR SOLE DISCRETION, 
NOT TO SUPPORT A FORKED NETWORK AND THAT YOU 
HAVE NO RIGHT, CLAIM, OR OTHER PRIVILEGE TO 
FORKED ASSETS ON SUCH UNSUPPORTED FORKED 
NETWORK. YOU HEREBY FURTHER  
AGREE THAT APEX CRYPTO MAY, IN OUR SOLE 
DISCRETION, DETERMINE THE APPROACH TO SUCH 
FORKED ASSETS, WHICH MAY INCLUDE ABANDONING 
OR OTHERWISE ELECTING NOT TO SUPPORT SUCH 
FORKED ASSETS AS PART OF THE SERVICES. YOU 
UNDERSTAND AND HEREBY ACKNOWLEDGE THAT APEX 
CRYPTO IS UNLIKELY TO SUPPORT MOST FORKED 
NETWORKS AND THAT MOST FORKED ASSETS WILL 
LIKELY NOT BE MADE AVAILABLE TO YOU. 

VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE A APEX CRYPTO 
PODERÁ OPTAR, A NOSSO EXCLUSIVO CRITÉRIO, POR 
NÃO OFERECER SUPORTE A UMA REDE ATUALIZADA E 
QUE VOCÊ NÃO POSSUI QUALQUER DIREITO, DIREITO 
DE INSTAURAR UMA AÇÃO OU OUTRO PRIVILÉGIO COM 
RELAÇÃO AOS ATIVOS ATUALIZADOS EM TAL REDE 
ATUALIZADA SEM SUPORTE. ADICIONALMENTE, VOCÊ 
CONCORDA QUE A APEX CRYPTO PODERÁ, A NOSSO 
EXCLUSIVO CRITÉRIO, DETERMINAR A ABORDAGEM DE 
TAIS ATIVOS ATUALIZADOS, O QUE INCLUI 
DESCONTINUAR OU DE OUTRA FORMA OPTAR POR 
NÃO OFERECER SUPORTE A TAIS ATIVOS ATUALIZADOS 
COMO PARTE DOS SERVIÇOS. VOCÊ RECONHECE E 
CONCORDA QUE É IMPROVÁVEL QUE A APEX CRYPTO 
SUPORTE A MAIORIA DAS REDES ATUALIZADAS E QUE A 
MAIORIA DOS ATIVOS ATUALIZADOS PROVAVELMENTE 
NÃO SERÃO DISPONIBILIZADOS A VOCÊ. 
 

9.5 Risks of Cryptocurrency Trading  
 
There are several risks associated with cryptocurrencies 
and cryptocurrency trading. By accessing and using the 
Services, you hereby represent and warrant that you 
have read our Cryptocurrency Risk Disclosure available 
at apexcrypto.com\legal, which is incorporated by 
reference. 
 

9.5 9.5 Riscos da negociação com criptomoedas 

 
Há diversos riscos associados às criptomoedas e à 
negociação com criptomoedas. Ao acessar e utilizar os 
Serviços, você declara e garante ter lido nossa 
Divulgação de Riscos de Criptomoedas disponível em 
apexcrypto.com\legal, incorporada no presente 
instrumento como referência. 



10. Cryptocurrency Transactions  

 
10.1 Market Orders  
 
Orders to purchase or sell cryptocurrency at the 
prevailing market price (“Market Orders”) are based on 
the prevailing market price at the time the Market Order 
is filled. You understand and acknowledge that the price 
at which your Market Order is filled may vary from the 
price displayed at the time your Market Order is placed, 
and you further understand and acknowledge that Apex 
Crypto may, at its sole discretion, cancel any Market 
Order if the prevailing market price changes significantly 
from the time the Market Order was placed. You further 
understand and acknowledge that Apex Crypto may, at 
its sole discretion, cancel any Market Order. Apex 
Crypto, or Apex Crypto through your Correspondent, 
will send you a notification upon the occurrence of a 
cancellation of any Market Order. 

10. Transações de Criptomoedas 

 
10.1 10.2 Ordens de Mercado 

 
As ordens de compra ou venda de criptomoedas ao 
preço de mercado vigente (“Ordens de Mercado”) são 
baseadas no preço de mercado em vigor na data em que 
a Ordem de Mercado for preenchida. Você entende e 
aceita que o preço aplicável a sua Ordem de Mercado 
poderá variar em relação ao preço vigente na data em 
que sua Ordem de Mercado tiver sido colocada; 
adicionalmente, você entende e aceita que a Apex 
Crypto poderá, a seu exclusivo critério, cancelar 
qualquer Ordem de Mercado caso o preço de mercado 
tenha sido alterado de forma significativa com relação à 
data em que a Ordem de Mercado tiver sido colocada. 
Além disso você entende e aceita que a Apex Crypto 
poderá, a seu exclusivo critério, cancelar qualquer 
Ordem de Mercado. A Apex Crypto, ou a Apex Crypto 
por meio de sua Correspondente, enviará uma 
notificação em caso de cancelamento de qualquer 
Ordem de Mercado. 
 

10.2 10.2 Order Placement  

 
Orders are placed on the Platform through your Account 
using your Login Credentials. You understand that all 
Orders to purchase or sell cryptocurrency will be 
executed in reliance on your promise that an actual 
purchase or sale is intended, and that Apex Crypto 
requires full payment in cleared, non-margined funds at 
the time an Order is filled. You further understand and 
acknowledge that you are not permitted to place an 
Order to purchase cryptocurrency unless you have 
enough non-margined funds available in your Brokerage 
Account, and that you are not permitted to place an 
Order to sell cryptocurrency unless you have enough 
cryptocurrency available in your Apex Crypto Account. 

10.2  Colocação de Ordens 

 
As Ordens serão colocadas na Plataforma por meio de 
sua Conta utilizando suas Credenciais de Login. Você 
concorda que todas as Ordens de compra e venda de 
criptomoedas serão realizadas com base em sua 
promessa de compra ou venda real e que a Apex Crypto 
exige o pagamento integral em fundos disponíveis na 
data em que a Ordem tiver sido preenchida. 
Adicionalmente, você entende e concorda que você não 
poderá colocar uma Ordem de compra de criptomoedas 
a menos que você tenha fundos disponíveis suficientes 
em sua Conta de Corretagem, bem como você não 
poderá colocar uma Ordem de venda de criptomoedas 
a menos que você tenha criptomoedas disponíveis 
suficientes em sua Conta da Apex Crypto.  
 

You understand and acknowledge that Apex Crypto 
does not guarantee that an Order you place will be 
filled, and you further understand and acknowledge 
that Apex Crypto reserves the right to cancel any Order 
or part of an Order, if such Order (i) was placed during a 
scheduled or unscheduled downtime of Apex Crypto, 
Apex Clearing, or your Correspondent, (ii) violates the 
terms of this User Agreement, or (iii) is non-marketable. 

Você entende e aceita que Apex Crypto não oferece 
qualquer garantia de que uma Ordem colocada será 
registrada, bem como que a Apex Crypto reserva o 
direito de cancelar qualquer Ordem ou parte de uma 
Ordem, caso tal Ordem (i) tenha sido colocada durante 
um período de inatividade agendado ou não da Apex 
Crypto, da Apex Clearing ou de sua Correspondente; (ii) 
viole os termos do presente Contrato de Usuário ou (iii) 
não possa ser negociada. 
 



10.3 10.3 Order Routing  

 
All Orders will be routed to us by or through your 
Correspondent. By using the Services, you understand 
and acknowledge that all Orders routed to us by or 
through your Correspondent which are placed through 
your Account using your Login Credentials are your 
Orders, and you agree to be bound by all terms and 
conditions pertaining to such Orders in accordance with 
this User Agreement. 

10.3  Encaminhamento das Ordens 

 
Todas as Ordens serão encaminhadas a nós por meio de 
sua Correspondente. Ao utilizar os Serviços, você 
entende e aceita que todas as Ordens encaminhadas 
por sua Correspondente, colocadas por meio de sua 
Conta usando suas Credenciais de Login, são suas 
Ordens, de forma que você concorda em cumprir com 
todos os termos e todas as condições relacionados a tais 
Ordens de acordo com o presente Contrato de Usuário.  
 

10.4 10.4 Source of Funds; Destination of Proceeds  

 
Apex Crypto only authorizes the purchase of 
cryptocurrency using non-margined funds maintained in 
your Brokerage Account. You understand and 
acknowledge that you are not allowed to use funds that 
are not owned by you to enter into Cryptocurrency 
Transactions, and that you are not authorized to enter 
into Cryptocurrency Transactions on behalf of any third 
party. You hereby represent and warrant that all funds 
used by you to enter into Cryptocurrency Transactions 
(presently and in the future) are owned by you and are 
not the direct or indirect proceeds of any criminal or 
fraudulent activity. 

10.4 Fonte de fundos; destinação de recursos 

 
A Apex Crypto somente autoriza a compra de 
criptomoedas utilizando os fundos disponíveis em sua 
Conta de Corretagem. Você entende e aceita que não 
poderá utilizar fundos que não sejam detidos por você 
para realizar as Transações de Criptomoedas, de forma 
que você não poderá realizar Transações de 
Criptomoedas em nome de qualquer terceiro. Você 
declara e garante que todos os fundos utilizados por 
você para realizar as Transações de Criptomoedas 
(atualmente e no futuro) são detidos por você e não são 
provenientes de qualquer atividade criminosa ou 
fraudulenta, direta ou indiretamente. 
 

You understand and acknowledge that any proceeds 
from the sale of cryptocurrency shall be returned to 
your Brokerage Account, and that you will not have the 
option to transfer proceeds to any other account, 
including an account that you own. 
 

10.5 10.5 Transaction Limits  

Você entende e aceita que quaisquer recursos 
provenientes da venda de criptomoedas serão 
depositados em sua Conta de Corretagem e que você 
não poderá transferir os recursos para outra conta, 
incluindo uma conta de sua titularidade.  
 
10.5 Limites das transações 

 
You understand and acknowledge that your use of the 
Services is subject to a limit on volume (in USD terms) 
that you may transact in a given time period. Such limits 
may vary, at our sole discretion, depending on a variety 
of factors, and we may apply higher limits to certain 
Users at our discretion. 
 
 
10.6 Transaction Record 
 
When your Order is filled, Apex Crypto, or your 
Correspondent on behalf of Apex Crypto, will send your 
confirmation (a “Confirmation”) through the Platform 
or to the email address associated with your Account. 
We may choose, at our sole discretion and without prior 
notice to you, to periodically consolidate Orders into a 
single Confirmation. Confirmations contain the 
following information: (i) Cryptocurrency Transaction 
date; (ii) Order type; (iii) trading pair; (iv) amount and 

Você entende e aceita que a utilização dos Serviços 
estará sujeita a um limite de volume (em dólares dos 
Estados Unidos) a ser negociado em um determinado 
período. Tais limites poderão variar, a nosso exclusivo 
critério, dependendo de diversos fatores, de forma que 
poderemos aplicar limites mais altos a determinados 
Usuários, a nosso exclusivo critério.  
 

10.6 10.6 Registro de transações 

 
Ao registrar sua Ordem, a Apex Crypto, ou sua 
Correspondente em nome da Apex Crypto, enviará sua 
confirmação (a “Confirmação”) por meio da Plataforma 
ou para o e-mail associado a sua Conta. Poderemos 
periodicamente consolidar, a nosso exclusivo critério e 
sem notificação prévia, as Ordens em uma única 
Confirmação. As Confirmações incluirão as seguintes 
informações: (i) data da Transação de Criptomoedas; (ii) 
tipo de Ordem; (iii) dados da negociação; (iv) montante 



U.S. dollar value of cryptocurrency purchased or sold; 
(v) price information; (vi) fees; (vii) a unique Order 
identification number; and (viii) any other information 
we may elect to include at our sole discretion or as 
required by law. 

e valor em dólares dos Estados Unidos das 
criptomoedas compradas ou vendidas; (v) dados de 
preços; (vi) taxas; (vii) número de identificação único da 
Ordem e (viii) outros dados a serem incluídos, a nosso 
exclusivo critério ou conforme determinado pela lei 
aplicável. 

  
A record of your Cryptocurrency Transactions 
(“Transaction History”) conducted during the preceding 
twelve (12) months is available through your Account on 
the Platform. Transaction History that is older than 
twelve (12) months may be requested by emailing 
apexcrypto.com or by accessing your monthly 
statements on the Platform. 

Um registro de suas Transações de Criptomoedas 
(“Histórico de Transações”) realizadas nos 12 (doze) 
meses anteriores estará disponível na sua Conta na 
Plataforma. O Histórico de Transações superior ao 
período de 12 (doze) meses poderá ser solicitado pelo 
e-mail apexcrypto.com ou acessando suas 
demonstrações mensais na Plataforma.  
 

Apex Crypto maintains records of all Cryptocurrency 
Transactions for a period as required by law. 

A Apex Crypto mantém os registros de todas as 
Transações de Criptomoedas pelo período determinado 
pela lei aplicável. 

10.7 10.7 Right to Offset  

 
In the event that you fail to provide sufficient funds at 
the time an Order is filled, Apex Crypto reserves the 
right, in our sole discretion, to cancel, reverse or fill such 
Order in whole or in part. You agree to be responsible 
for the costs of any such action taken by Apex Crypto. 
You understand and acknowledge that if a failure to 
provide sufficient funds results in an amount due and 
owing by you to Apex Crypto (a “Negative Balance”), 
Apex Crypto shall have the right to (i) charge a 
reasonable rate of interest on any such Negative 
Balance; (ii) offset any such Negative Balance, including 
any accrued interest and consequential losses, by 
transferring funds that are or become available in your 
Brokerage Account to Apex Crypto. 

10.7 Direito de liquidação 

 
Caso você não tenha fundos suficientes na data em que 
uma Ordem tiver sido registrada, a Apex Crypto reserva 
o direito, a nosso exclusivo critério, de cancelar, 
devolver ou registrar tal Ordem integral ou 
parcialmente. Você será exclusivamente responsável 
pelos custos de qualquer ação realizada pela Apex 
Crypto. Você entende e aceita que, em caso de falha em 
fornecer fundos suficientes conforme devidos à Apex 
Crypto (“Saldo Negativo”), a Apex Crypto terá o direito 
de (i) cobrar uma taxa razoável de juros sobre tal Saldo 
Negativo; (ii) liquidar tal Saldo Negativo, incluindo 
quaisquer juros provisionados e prejuízos relacionados, 
transferindo os fundos disponíveis em sua Conta de 
Corretagem à Apex Crypto. 
 

10.8 Cancellations  
Orders may not be cancelled after they are filled. 

10.8 10.8 Cancelamentos 

As Ordens não poderão ser canceladas depois de 
registradas.  
 

10.9 Errors  
You are solely responsible for reviewing your 
Confirmations and for monitoring your Transaction 
History for any errors (or any Potentially Fraudulent 
Activity, as outlined in Section 7.5). You understand and 
acknowledge that if you have not received a 
Confirmation or an Order cancellation notice, you are 
responsible for notifying us via email at 
support@apexcrypto.com within twenty-four (24) 
hours of placing the Order. You further understand and 
acknowledge that you are solely responsible for 
reviewing your Confirmations for accuracy and for 
notifying us of any suspected errors via email at 
support@apexcrypto.com within twenty-four (24) 

10.9 10.9 Erros 

Você será exclusivamente responsável por revisar suas 
Confirmações e monitorar seu Histórico de Transações 
com relação a quaisquer erros (ou qualquer Atividade 
Potencialmente Fraudulenta, conforme mencionado na 
Cláusula 7.5). Você entende e aceita que, caso você não 
tenha recebido uma Confirmação ou notificação de 
cancelamento da Ordem, você deverá enviar uma 
notificação para o e-mail support@apexcrypto.com 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas da colocação da 
Ordem. Adicionalmente, você entende e reconhece ser 
exclusivamente responsável pela revisão de suas 
Confirmações em termos de precisão; adicionalmente, 
você deverá enviar uma notificação em caso de suspeita 



hours of the time any such Confirmation was sent. You 
hereby waive your right to dispute any Cryptocurrency 
Transaction unless you notify us of any objections within 
twenty-four (24) hours of the time in which the 
applicable Confirmation was sent. 

de quaisquer erros para o e-mail 
support@apexcrypto.com dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas a partir da data de envio de tal Confirmação. Você 
renuncia o seu direito de questionar qualquer 
Transação de Criptomoeda, a menos que tenhamos sido 
notificados acerca de quaisquer objeções dentro de 24 
(vinte e quatro) horas a partir da data de envio de tal 
Confirmação. 
 

You understand and acknowledge that Apex Crypto 
reserves the right, but has no obligation, to declare null 
and void a Cryptocurrency Transaction that Apex Crypto 
considers to be erroneous. A Cryptocurrency 
Transaction may be deemed erroneous when its price is 
substantially inconsistent with the prevailing price at 
the time the Order is filled (each, an “Erroneous 
Transaction”). You understand and acknowledge that 
you are responsible for ensuring that the appropriate 
price and Order type is submitted when you place an 
Order to purchase or sell cryptocurrency with Apex 
Crypto, and that a simple assertion by you that a mistake 
was made in entering an Order, or that you failed to pay 
attention to or update an Order, shall not be sufficient 
to establish it as an Erroneous Transaction. You further 
understand and acknowledge that if Apex Crypto 
determines that a given Cryptocurrency Transaction is 
an Erroneous Transaction, Apex Crypto may, at our sole 
discretion, declare it null and void, in whole and in part, 
even if you do not agree to cancel or modify it, in which 
case you shall return the cryptocurrency or funds 
received in the Erroneous Transaction. 

Você entende e aceita que a Apex Crypto reserva o 
direito, mas não a obrigação, de declarar nula e inválida 
uma Transação de Criptomoedas que a Apex Crypto 
considere incorreta. Uma Transação de Criptomoedas 
poderá ser considerada incorreta quando seu preço 
estiver significativamente inconsistente com o preço 
em vigor na data de registro da Ordem (cada, uma 
“Transação Incorreta”). Você entende e aceita que será 
exclusivamente responsável por garantir que o preço e 
tipo de Ordem apropriados sejam enviados ao colocar 
uma Ordem para a compra ou venda de criptomoedas 
com a Apex Crypto e que uma simples afirmação de que 
aconteceu um erro ao registrar uma Ordem ou que você 
deixou de atualizar uma Ordem não será suficiente para 
configurar uma Transação Incorreta. Adicionalmente, 
você entende e reconhece que, caso a Apex Crypto 
tenha determinado que uma Transação de 
Criptomoedas específica seja uma Transação Incorreta, 
a Apex Crypto poderá, a nosso exclusivo critério, 
declarar tal transação nula e inválida, no todo ou em 
parte, ainda que você não tenha concordado em 
cancelar ou modificar tal transação, caso em que você 
deverá devolver as criptomoedas ou os fundos 
recebidos em conexão com a Transação Incorreta. 
 

10.10 Downtime  
 
Apex Crypto, Apex Clearing, and your Correspondent 
use commercially reasonable efforts to provide the 
Services in a reliable and secure manner. From time to 
time, interruptions, errors, delays, or other deficiencies 
in providing the Services may occur due to a variety of 
factors, some of which are outside of Apex Crypto’s 
control, and some which may require or result in 
scheduled maintenance or unscheduled downtime of 
the Platform or the Services (collectively, “Downtime”). 

10.10 Paralização 

 
A Apex Crypto, a Apex Clearing e sua Correspondente 
deverão envidar esforços comercialmente razoáveis 
para prestar os Serviços de forma confiável e segura. De 
tempos em tempos, interrupções, erros, atrasos ou 
outras deficiências na prestação dos Serviços poderão 
ocorrer devido a diversos fatores, alguns dos quais 
estão fora do controle da Apex Crypto e alguns dos 
quais poderão exigir ou resultar em uma manutenção 
programada ou uma paralização não programada da 
Plataforma ou dos Serviços (coletivamente, 
“Paralização”). 
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You understand and acknowledge that part or all of the 
Platform or Services may be unavailable during any such 
period of Downtime, and you acknowledge that Apex 
Crypto is not liable or responsible to you for any 
inconvenience or losses to you as a result of Downtime. 
Following Downtime, you further understand and 
acknowledge that the prevailing market prices of 
cryptocurrency may differ significantly from the prices 
prior to such downtime. 

Você entende e aceita que parte ou toda a Plataforma 
ou os Serviços poderão estar disponíveis durante tal 
período de Paralização, bem como você reconhece que 
a Apex Crypto não será responsável por qualquer 
inconveniência ou prejuízo incorrido por você como 
resultado da Paralização. Posteriormente à Paralização, 
você entende e reconhece que os preços de mercado 
em vigor das criptomoedas poderão diferir 
significativamente dos preços antes de tal Paralização. 
 

11. Hosted Wallets  
 
Cryptocurrencies that you purchase from Apex Crypto 
shall be stored as part of the Services in one or more 
omnibus Hosted Wallets. Apex Crypto shall track the 
balance and ownership of cryptocurrencies  
purchased through the Services and stored in Hosted 
Wallets, and you understand that you can view the 
balance of cryptocurrencies in your Account through the 
Platform. 

11. Carteiras Hospedadas 

 
As criptomoedas compradas da Apex Crypto deverão 
ser armazenadas como parte dos Serviços em uma ou 
mais Carteiras Hospedadas. A Apex Crypto deverá 
rastrear o saldo e a titularidade das criptomoedas 
compradas por meio dos Serviços e armazenadas em 
Carteiras Hospedadas, de forma que você poderá 
consultar o saldo das criptomoedas em sua Conta pela 
Plataforma.  
 

12. General Terms of Service  
 
12.1 Fees  
 
A schedule of our fees is accessible by logging into the 
Platform. Fees are subject to change, at our sole 
discretion, and you understand and acknowledge that 
you are solely responsible for accessing the fee schedule 
prior to placing an Order. You hereby acknowledge that 
your placement of an Order will constitute your 
acceptance of the fee published at the time the Order is 
placed. 
 

11.1 12.2 Self-Directed Account  

12. Termos gerais dos Serviços 

 
12.1 12.1 Taxas 

 
Um cronograma de suas taxas está disponível na 
Plataforma. As taxas poderão ser alteradas, a nosso 
exclusivo critério, e você entende e aceita ser 
exclusivamente responsável por acessar o cronograma 
de taxas antes de colocar uma Ordem. Você reconhece 
que a colocação de uma Ordem constituirá sua 
aceitação das taxas publicadas na data de colocação da 
Ordem.   
 
12.2 Conta autoadministrada 

 
You understand and acknowledge that your Account is 
self-directed, you are solely responsible for any and all 
Orders placed through your Account, and all Orders 
entered by you are unsolicited and based on your own 
investment decisions. You understand and acknowledge 
that you have not received and do not expect to receive 
any investment advice from Apex Crypto or any of its 
Affiliates (including Apex Clearing) in connection with 
your Orders. Notwithstanding anything in this User 
Agreement, you understand and acknowledge that 
Apex Crypto accepts no responsibility whatsoever for, 
and shall in no circumstances be liable to you in 
connection with, your decisions. You further understand 
and acknowledge that under no circumstances will your 
use of the Services be deemed to create a relationship 
that includes the provision or tendering of investment 
advice. You acknowledge that neither Apex Crypto, nor 

Você entende e aceita que sua Conta será 
autoadministrada, sendo você exclusivamente 
responsável por todas e quaisquer Ordens colocadas 
por meio de sua Conta, de forma que todas as Ordens 
colocadas por você não foram solicitadas e são 
baseadas em suas próprias decisões de investimento. 
Você entende e aceita que não recebeu e não espera 
receber qualquer assessoria de investimento por parte 
da Apex Crypto ou de qualquer de suas Afiliadas 
(incluindo a Apex Clearing) em conexão com suas 
Ordens. Não obstante qualquer disposição no presente 
Contrato de Usuário, você entende e aceita que a Apex 
Crypto não assumirá qualquer responsabilidade e não 
será, em qualquer circunstância, responsável por suas 
decisões. Adicionalmente, você entende e reconhece 
que, em nenhuma circunstância você utilizará os 
Serviços para criar um relacionamento que inclua a 



any of our Affiliates (including Apex Clearing), nor any of 
our or our Affiliates’ employees, agents, principals, or 
representatives (i) provide investment advice in 
connection with this Account, (ii) recommend any 
cryptocurrencies, Cryptocurrency Transactions, or 
Orders, or (iii) solicit Orders. To the extent research 
materials or similar information are available through 
the Platform, I understand that these materials are 
intended for informational and educational purposes 
only and they do not constitute a recommendation to 
enter into any Cryptocurrency Transactions or to engage 
in any investment strategies. 

prestação ou o fornecimento de serviços de assessoria 
de investimento. Você concorda que a Apex Crypto, 
qualquer de suas Afiliadas (incluindo a Apex Clearing) e 
quaisquer empregados, agentes ou representantes de 
nossas Afiliadas não (i) fornecer serviços de assessoria 
de investimento em conexão com esta Conta; (ii) 
recomendar quaisquer criptomoedas, Transações de 
Criptomoedas ou Ordens ou (iii) solicitar Ordens. Na 
medida em que materiais de pesquisa ou informações 
similares estejam disponíveis na Plataforma, você 
entende que esses materiais foram fornecidos somente 
para fins de informação e esclarecimento, de forma que 
não constituem uma recomendação para a realização 
de quaisquer Transações de Criptomoedas ou adoção 
de quaisquer estratégias de investimento. 
 

12.2 12.3 Communications  

 
You understand and acknowledge that all notices and 
communication with you will be through the Platform, 
your Account, or via an email sent by us, or by your 
Correspondent on behalf of us, to the email address 
associated with your Account. To ensure that you 
receive all of our communications, you agree to keep 
your email address up-to-date and immediately notify 
us if there are any changes. Delivery of any 
communication to the email address associated with 
your Account is considered valid. If any email 
communication is returned as undeliverable, we retain 
the right to block your access to your Account until you 
provide and confirm a new and valid email address. 

12.3 Comunicações 

 
Você entende e aceita que todas as notificações e 
comunicações com você serão realizadas pela 
Plataforma, por sua Conta ou por e-mail enviado por 
nós ou por sua Correspondente em nosso nome para o 
e-mail associado a sua Conta. Para garantir que você 
receba todas as nossas comunicações, você concorda 
em manter seu e-mail atualizado e imediatamente nos 
notificar em caso de qualquer alteração. A entrega de 
qualquer comunicação para o e-mail associado a sua 
Conta será considerada válida. Caso uma comunicação 
por e-mail seja devolvida, reservamos o direito de 
bloquear seu acesso à Conta até que você tenha 
fornecido e confirmado um e-mail novo e válido. 
 

12.3 12.4 Taxes  

 
You understand and acknowledge that Apex Crypto 
does not provide tax or legal advice. You further 
understand and acknowledge that Apex Crypto will 
report Cryptocurrency Transactions and the proceeds 
from cryptocurrency sales to the Internal Revenue 
Service to the extent and manner in which so required 
by law. 
 

12.4 Impostos 

 
Você entende e aceita que a Apex Crypto não oferece 
assessoria fiscal ou legal. Adicionalmente, você entende 
e reconhece que a Apex Crypto reportará as Transações 
de Criptomoedas e os recursos provenientes da venda 
de criptomoedas à Receita Federal conforme 
determinado pela lei aplicável. 
 

12.4.1 U.S. Persons  
 
This subsection is applicable if you are a U.S. person 
(including a U.S. resident alien) as such term is defined 
in section 7701(a) of the Internal Revenue Code of 1986, 
as amended (“U.S. Person”). Under penalties of perjury, 
you hereby certify that the taxpayer identification 
number that you have provided or will provide to Apex 
Crypto in connection with your Account (including any 
taxpayer identification number on any Form W-9 that 
you have provided or will provide) is your correct 
taxpayer identification number. 

12.4.1 Pessoas dos Estados Unidos 

 
Esta subcláusula será aplicável caso você seja uma 
Pessoa dos Estados Unidos (incluindo um residente dos 
Estados Unidos), conforme definido na cláusula 7701(a) 
do Código da Receita Federal de 1986, conforme 
alterado (“Pessoa dos Estados Unidos”). Sob pena de 
perjúrio, você confirma que o número de identificação 
de contribuinte fornecido ou a ser fornecido à Apex 
Crypto em conexão com sua Conta (incluindo qualquer 
número de identificação de contribuinte indicado em 



qualquer Formulário W-9 fornecido ou a ser fornecido) 
é correto. 

12.4.2 Non-U.S. Persons  
 
This subsection is applicable if you are not a U.S. Person. 
You hereby certify that you fully understand all the 
information on any Form W-8BEN that you have 
submitted or will submit to Apex Crypto in connection 
with your Account. Under penalties of perjury, you 
declare that (i) you have examined all the information 
on any Form W-8BEN that you have submitted or will 
submit to Apex Crypto and (ii) to the best of your 
knowledge and belief all such information is true, 
correct, and complete. 

12.4.2 Pessoa Fora dos Estados Unidos 

 
Esta subcláusula será aplicável caso você não seja uma 
Pessoa dos Estados Unidos. Você confirma ter 
entendido completamente todas as informações 
contidas em qualquer Formulário W-8BEN enviado ou a 
ser enviado à Apex Crypto em conexão com sua Conta. 
Sob pena de perjúrio, você declara que (i) examinou 
todas as informações em qualquer Formulário W-8BEN 
enviado ou a ser enviado à Apex Crypto e (ii) conforme 
seja de seu conhecimento, todas as informações são 
verdadeiras, corretas e completas. 
 

13. Privacy Policy  
 
Please refer to your Correspondent’s Privacy Policy for 
information about how your Correspondent collects, 
uses and discloses information about you when you 
engage with the Platform. 

13. Política de Privacidade 

 
Consulte a Política de Privacidade de sua 
Correspondente para obter informações de como sua 
Correspondente obtém, utiliza e divulga as informações 
a seu respeito quando você negocia com a Plataforma.   
 

Please refer to Apex Crypto’s Privacy Policy at 
apexcrypto.com for information about how we collect, 
use and disclose information about you when you visit 
our website. 
 
 
14. Remedies for Breach; Remedies in General  

Consulte a Política de Privacidade da Apex Crypto 
disponível em apexcrypto.com para obter mais 
informações sobre como obtemos, utilizamos e 
divulgamos as informações a seu respeito quando você 
visita nosso website. 
 
14. Recursos para violação; recursos em geral 

 
In the event that you or your officers, managers, 
partners, directors, Affiliates, employees, independent 
agents or contractors breach any of your 
representations, warranties, agreements or covenants 
set forth in this Agreement or otherwise fail to comply 
with the requirements of this Agreement, any policies of 
Apex Crypto, Apex Clearing or the terms of service set 
forth on our website, including without limitation, giving 
Apex Crypto inaccurate or incomplete information for 
any reason, Apex Crypto will have the right to terminate 
this Agreement and to close your Account. Apex Crypto 
will also have the right to restrict your transactions by 
refusing to either accept or execute any transactions for 
your Account. You are liable for all damages suffered by 
Apex Crypto and its Affiliates resulting from any such 
breach by you or your officers, managers, partners, 
directors, Affiliates, employees, independent agents or 
contractors. Further, in the event of such breach, Apex 
Crypto will have the rights of a secured creditor under 
all applicable laws with respect to your Account and can 
(i) recover all damages incurred by Apex Crypto and its 
Affiliates by selling any or all of the cryptocurrencies 
held in your hosted wallet. Apex Crypto has sole 

 
Caso você ou seus diretores, gerentes, sócios, 
conselheiros, Afiliadas, empregados, agentes 
independentes ou contratadas violem qualquer de suas 
declarações, garantias, contratos ou acordos definidos 
neste Contrato ou de outra forma viole as disposições 
previstas no presente Contrato, quaisquer políticas da 
Apex Crypto e da Apex Clearing ou os termos de serviço 
definidos em nosso website, incluindo, mas não se 
limitando a, o fornecimento à Apex Crypto de 
informações imprecisas ou incompletas por qualquer 
motivo, a Apex Crypto terá o direito de rescindir o 
presente Contrato e fechar sua Conta. A Apex Crypto 
também terá o direito de restringir suas transações 
recusando-se a aceitar ou realizar quaisquer transações 
para sua Conta. Você será responsável por todos os 
prejuízos incorridos pela Apex Crypto e por suas 
Afiliadas resultantes de qualquer violação cometida por 
você ou seus diretores, administradores, sócios, 
conselheiros, Afiliadas, empregados, agentes 
independentes ou contratadas. Adicionalmente, no 
caso de tal violação, a Apex Crypto terá os mesmos 
direitos concedidos a um credor garantido de acordo 
com as leis aplicáveis com relação a sua Conta e poderá 



discretion over what actions, if any, it takes in the event 
of such breach and may take action without prior notice 
to you and/or (ii) recover against your accounts with 
your Correspondent. If a breach by you or your officers, 
managers, partners, directors, Affiliates, employees, 
independent agents or contractors involves 
participation by other parties with accounts at Apex 
Crypto, you and such parties will be jointly and severally 
liable for all resulting damages to Apex Crypto and its 
Affiliates. 

(i) recuperar todos os prejuízos incorridos pela Apex 
Crypto e por suas Afiliadas na venda das criptomoedas 
mantidas em sua carteira. A Apex Crypto decidirá, a seu 
exclusivo critério, quais ações, se houver, tomar em 
caso de tal violação e poderá implementá-las sem 
qualquer notificação prévia e/ou (ii) recuperar de suas 
contas com sua Correspondente. Caso uma violação 
cometida por você ou por seus diretores, 
administradores, sócios, conselheiros, Afiliadas, 
empregados, agentes independentes ou contratadas 
envolva a participação de outras partes nas contas da 
Apex Crypto, você e tais partes serão considerados, 
individual e conjuntamente, responsáveis por todos os 
prejuízos incorridos pela Apex Crypto e por suas 
Afiliadas.   
 

The enumeration in this Agreement of specific remedies 
shall not be exclusive of any other remedies that may be 
available at law or in equity. Any delay or failure by any 
party to this Agreement to exercise any right, power, 
remedy or privilege herein contained, or now or 
hereafter existing under any applicable statute or law, 
shall not be construed to be a waiver of such right, 
power, remedy or privilege, nor to limit the exercise of 
such right, power, remedy or privilege, nor shall it 
preclude the further exercise thereof or the exercise of 
any other right, power, remedy or privilege.  
 
 
15. Indemnification  

 
15.1 15.1 Indemnification by You  

Uma enumeração neste Contrato dos recursos 
específicos não excluirá quaisquer outros recursos 
disponíveis, de fato ou de direito. Qualquer atraso ou 
falha por qualquer parte deste Contrato em exercer 
qualquer direito, poder, recurso ou privilégio, no 
presente ou futuramente, de acordo com qualquer 
estatuto ou lei aplicável, não deverá ser interpretada 
como uma renúncia de tal direito, poder, recurso ou 
privilégio, bem como não limitará o exercício de tal 
direito, poder, recurso ou privilégio ou de outra forma 
excluirá o respectivo exercício adicional destes ou de 
qualquer outro direito, poder, recurso ou privilégio. 
 
15. Indenização 

 
15.1 Indenização por você 

 
In addition to any other obligations you may have under 
other provisions of this Agreement, you agree to 
indemnify, defend and hold harmless Correspondent, 
Apex Crypto, Apex Clearing, each of their Affiliates and 
all of their officers, directors, managers, partners, 
employees, independent contractors, or agents, 
(collectively, the “Apex Crypto Indemnified Persons”) 
from and against all claims, demands, proceedings, suits 
and actions and all liabilities, losses, expenses, costs 
(including reasonable legal and accounting fees and 
expenses), damages, penalties, fines, taxes or amounts 
due of any kind (collectively, “Losses”) arising out of, in 
connection with or relating to (A) you or your officers, 
managers, partners, directors, Affiliates, employees, 
independent agents or contractors, for any reason, 
fraudulent or otherwise, failing to perform or comply 
with any obligation, agreement or covenant under this 
Agreement, the Services or your use of the Services or 
any other services provided in connection with your 
Account, the Platform or your use of the Platform, (B) a 
breach by you or your officers, managers, partners, 

Adicionalmente a quaisquer outras obrigações que você 
possa ter assumido de acordo com outras disposições 
previstas no presente Contrato, você concorda em 
indenizar, defender e proteger a Correspondente, a 
Apex Crypto, a Apex Clearing, cada uma de suas 
Afiliadas e os direitos, conselheiros, administradores, 
sócios, empregados, contratadas independentes ou 
agentes (coletivamente, “Pessoas Indenizadas da Apex 
Crypto”) contra quaisquer ações, demandas, processos, 
reclamações e reinvindicações, bem como todas as 
obrigações, prejuízos, despesas, custos (incluindo taxas 
e despesas legais e contábeis razoáveis), danos, multas, 
impostos ou valores devidos de qualquer natureza 
(coletivamente, “Prejuízos”) resultantes, em conexão 
ou relacionados a (A) você ou seus diretores, 
administradores, sócios, conselheiros, Afiliadas, 
empregados, agentes independentes ou contratadas, 
por qualquer motivo, fraudulento ou outro, em conexão 
com a falha de realizar ou cumprir qualquer obrigação, 
contrato ou acordo previsto no presente Contrato, nos 
Serviços ou com relação ao uso dos Serviços ou 



directors, Affiliates, employees, independent agents or 
contractors, of any representation or warranty made by 
you under this Agreement or your provision of any 
inaccurate or incomplete information to any of the Apex 
Crypto Indemnified Parties for any reason in connection 
with this Agreement, the Services, any other services 
provided in connection with your Account or the 
Platform, (C) any negligent, dishonest, fraudulent, or 
criminal act or omission by your or any of your officers, 
managers, partners, directors, Affiliates, employees, or 
independent agents or contractors, (D) any claim or 
dispute between you and your Correspondent and (E) 
any failure by you or your officers, managers, partners, 
directors, Affiliates, employees, independent agents or 
contractors to comply with any laws, rules or 
regulations applicable to you or them. Notwithstanding 
the foregoing, an Apex Crypto Indemnified Person shall 
not be entitled under this paragraph to receive 
indemnification for that portion, if any, of any liabilities 
and costs which is solely caused by its own individual 
gross negligence, willful misconduct or fraud, as 
determined by arbitration in accordance with Section 17 
below. 

quaisquer outros serviços prestados em conexão com 
sua Conta, a Plataforma ou a utilização da Plataforma; 
(B) qualquer violação cometida por você ou por seus 
diretores, administradores, sócios, conselheiros, 
Afiliadas, empregados, agentes independentes ou 
contratadas, envolvendo qualquer declaração ou 
garantia fornecida por você em conexão com o presente 
Contrato ou o fornecimento de quaisquer informações 
imprecisas ou incompletas a qualquer das Partes 
Indenizadas da Apex Crypto por qualquer motivo em 
conexão com o presente Contrato, os Serviços e 
quaisquer outros serviços fornecidos em conexão com 
sua Conta ou Plataforma; (C) qualquer ato negligente, 
desonesto, fraudulento ou criminoso ou omissão por 
você ou qualquer de seus diretores, administradores, 
sócios, conselheiros, Afiliadas, empregados ou agentes 
independentes ou contratadas; (D) qualquer ação ou 
dispute entre você e sua Correspondente e (E) qualquer 
falha cometida por você ou por seus diretores, 
administradores, sócios, conselheiros, Afiliadas, 
empregados, agentes independentes ou contratadas 
em cumprir quaisquer leis, normas ou regulamentações 
aplicáveis. Não obstante o acima exporto, uma Pessoa 
Indenizada da Apex Crypto não terá o direito de 
receber, de acordo com o presente parágrafo, qualquer 
indenização, se houver, em relação a quaisquer 
obrigações e custos causados unicamente por sua 
própria negligência, má-conduta intencional ou fraude, 
conforme determinado por arbitragem de acordo com 
a Cláusula 17 abaixo.   
 

15.2 Indemnification Procedures  
 
Upon receipt by any Apex Crypto Indemnified Person(s) 
under this Section 15 of notice of the commencement 
of any action, and if a claim is to be made against you 
under this Section 15, the Apex Crypto Indemnified 
Person(s) will promptly notify you; provided, however, 
that no delay on the part of the Apex Crypto Indemnified 
Person(s) in notifying you shall relieve you from any 
obligation hereunder unless (and then solely to the 
extent) you thereby are prejudiced. Further, the 
omission to promptly notify you will not relieve you 
from any liability that you may have to any Apex Crypto 
Indemnified Person(s) otherwise than under this Section 
15. In any such action brought against any Apex Crypto 
Indemnified Person(s), you will be entitled to participate 
in and, to the extent that you may wish, to assume the 
defense thereof, subject to the provisions herein stated, 
with counsel reasonably satisfactory to such Apex 
Crypto Indemnified Person(s). After notice from you to 
such Apex Crypto Indemnified Person(s) of your election 
to assume the defense thereof, you will not be liable to 
such Apex Crypto Indemnified Person(s) under this 

15.2 15.2 Procedimentos de indenização 

 
Mediante o recebimento, por qualquer Pessoa 
Indenizada da Apex Crypto de acordo com esta Cláusula 
15 de uma notificação de ação, e caso tal ação tenha 
sido instaurada contra você de acordo com esta 
Cláusula 15, a Pessoa Indenizada da Apex Crypto deverá 
imediatamente notificar você; contanto que, no 
entanto, nenhum atraso por parte da Pessoa Indenizada 
da Apex Crypto em notificar você possa liberar você de 
qualquer obrigação, exceto se (e somente nessa 
extensão) você tiver sido prejudicado. Adicionalmente, 
a omissão de notificar imediatamente você não liberará 
você de qualquer obrigação que você possa ter perante 
qualquer Pessoa Indenizada da Apex Crypto de outra 
forma que não de acordo com esta Cláusula 15. Em 
conexão com tal ação instaurada contra qualquer 
Pessoa Indenizada da Apex Crypto, você terá o direito 
de participar e, na extensão pretendida por você, 
assumir a defesa de tal ação, de acordo com as 
disposições previstas no presente instrumento, 
mediante assessoria legal razoavelmente suficiente 
concedida a tal Pessoa Indenizada da Apex Crypto. 



Section 15 for any legal or other expense subsequently 
incurred by such Apex Crypto Indemnified Person(s) in 
connection with the defense thereof other than 
reasonable costs of investigation or in the case of an 
actual or potential conflict of interest between you and 
any Apex Crypto Indemnified Person(s), identified in 
writing by counsel to the Apex Crypto Indemnified 
Person(s). You shall keep the Apex Crypto Indemnified 
Person(s) informed of the status of the defense of such 
claims, and you will not agree to any settlement without 
consent of the Apex Crypto Indemnified Person(s), 
which consent will not be unreasonably withheld. The 
Apex Crypto Indemnified Person(s) shall have the right 
to employ separate counsel in any such action and to 
participate in the defense thereof, but the fees and 
expenses of such counsel shall not, other than in the 
case of an actual or potential conflict of interest 
between you and Apex Crypto Indemnified Person(s), be 
at your expense if you have assumed the defense of the 
action with counsel satisfactory to the Apex Crypto 
Indemnified Person(s). In the event that the Apex Crypto 
Indemnified Person(s) reasonably believes that you are 
not adequately defending a claim, the Apex Crypto 
Indemnified Person(s) will have the right to assume the 
defense of such claims at your sole expense. You will not 
settle any action unless such settlement completely and 
finally releases the Apex Crypto Indemnified Person(s) 
from any and all liability and otherwise is acceptable to 
the Apex Crypto Indemnified Person(s). Except with 
your prior written consent, the Apex Crypto Indemnified 
Person(s), you may not confess any claim or make any 
compromise in any case in which you may be required 
to provide indemnification. 
 

Depois da notificação enviada por você a tal Pessoa 
Indenizada da Apex Crypto acerca da sua decisão de 
assumir a respectiva defesa, você não será responsável 
perante tal Pessoa Indenizada da Apex Crypto de acordo 
com esta Cláusula 15 por qualquer despesa legal ou 
outra despesa subsequentemente incorrida por essa 
Pessoa Indenizada da Apex Crypto em conexão com a 
defesa, exceto pelos custos razoáveis de investigação 
ou em caso de um conflito de interesse real ou potencial 
entre você e qualquer Pessoa Indenizada da Apex 
Crypto, conforme identificado por escrito pelos 
assessores legais de tal Pessoa Indenizada da Apex 
Crypto. Você deverá manter a Pessoa Indenizada da 
Apex Crypto informada acerca do progresso da defesa e 
você não aceitará qualquer liquidação sem o 
consentimento da Pessoa Indenizada da Apex Crypto, 
cujo consentimento não poderá ser retido sem motivo 
razoável. A Pessoa Indenizada da Apex Crypto terá o 
direito de contratar assessores legais separados para tal 
ação e participar da defesa; no entanto, os encargos e 
as despesas incorridos com tais assessores legais não 
serão, exceto por qualquer conflito de interesse real ou 
potencial entre você e a Pessoa Indenizada da Apex 
Crypto, assumidos por você caso você tenha assumido 
a defesa da ação com os assessores legais considerados 
satisfatórios pela Pessoa Indenizada da Apex Crypto. 
Caso a Pessoa Indenizada da Apex Crypto 
razoavelmente acredite que não esteja sendo 
adequadamente defendida por você, a Pessoa 
Indenizada da Apex Crypto terá o direito de assumir a 
defesa de tal ação às suas custas. Você não liquidará 
qualquer ação, exceto se tal liquidação liberar completa 
e finalmente a Pessoa Indenizada da Apex Crypto de 
qualquer e todas as obrigações e contanto que seja 
aceitável pela Pessoa Indenizada da Apex Crypto. Exceto 
mediante seu prévio consentimento por escrito, a 
Pessoa Indenizada da Apex Crypto, você não deverá 
confessar qualquer ação ou assumir qualquer 
compromisso envolvendo qualquer indenização. 
 

16. Limitation of Liability  
 
YOUR ACCOUNT AT APEX CRYPTO, THE SERVICES, YOUR 
USE OF THE ACCOUNT, THE PLATFORM, YOUR USE OF 
THE PLATFORM AND ANY OTHER SERVICES PROVIDED 
TO YOU IN CONNECTION THEREWITH ARE PROVIDED BY 
CORRESPONDENT, APEX CRYPTO AND THEIR AFFILIATES 
AND ANY OTHER SERVICE PROVIDERS ON AN “AS IS” 
AND “AS AVAILABLE” BASIS AND WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED 
BY APPLICABLE LAW. CORRESPONDENT AND APEX 
CRYPTO DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

16. Limitação de responsabilidade 

 
SUA CONTA COM A APEX CRYPTO, OS SERVIÇOS, A 
UTILIZAÇÃO DE SUA CONTA, A PLATAFORMA, A 
UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA E QUAISQUER OUTROS 
SERVIÇOS PRESTADOS SERÃO FORNECIDOS PELA 
CORRESPONDENTE, PELA APEX CRYPTO E PELAS 
AFILIADAS, BEM COMO POR QUAISQUER OUTROS 
PRESTADORES DE SERVIÇO “NA FORMA EM QUE SE 
ENCONTRAM” E “CONFORME DISPONÍVEIS”, SEM 
GARANTIA DE QUALQUER NATUREZA, NA EXTENSÃO 
MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL. A 
CORRESPONDENTE E A APEX CRYPTO RENUNCIAM 
TODAS AS GARANTIAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE 



PURPOSE. THERE IS NO WARRANTY THAT ANY OF THE 
SERVICES OR THE PLATFORM, OR ANY DATA OR OTHER 
INFORMATION PROVIDED TO YOU BY 
CORRESPONDENT, APEX CRYPTO OR THEIR AFFILIATES 
OR THROUGH THE PLATFORM WILL FULFILL ANY 
PARTICULAR PURPOSES OR NEEDS. THERE IS NO 
WARRANTY THAT THE SERVICES PROVIDED HEREUNDER 
OR THE PLATFORM WILL BE ERROR FREE, 
UNINTERRUPTED, TIMELY, RELIABLE, COMPLETE OR 
ACCURATE. 

LIMITANDO A, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
NEGOCIAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM 
ESPECÍFICO. NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA QUE 
QUALQUER DOS SERVIÇOS OU A PLATAFORMA, OU 
QUALQUER DADO OU OUTRA INFORMAÇÃO 
FORNECIDA A VOCÊ PELA CORRESPONDENTE, PELA 
APEX CRYPTO OU POR SUAS AFILIADAS OU POR MEIO 
DA PLATAFORMA SERVIRÁ PARA QUALQUER 
PROPÓSITO OU NECESSIDADE ESPECÍFICA. NÃO HÁ 
QUALQUER GARANTIA DE QUE OS SERVIÇOS 
PRESTADOS OU QUE A PLATAFORMA ESTARÁ LIVRE DE 
ERROS OU OPERARÁ DE FORMA ININTERRUPTA, 
TEMPESTIVA, CONFIÁVEL, COMPLETE OU PRECISA. 
 

None of Correspondent, Apex Crypto, Apex Clearing, 
any of their Affiliates nor any of their officers, directors, 
managers, partners, employees or independent agents 
or contractors will be liable to you or any of your 
Affiliates for any losses, expenses (including legal fees 
and costs), liabilities, damages, costs, demands, 
obligations, penalties, charges, causes of action, claims, 
fines, taxes or amounts due of any kind (both known and 
unknown, absolute or contingent, liquidated or 
unliquidated, direct or indirect, payable now or payable 
in the future, accrued or not accrued) (collectively, 
“Losses”) arising out of, related to or resulting from your 
Account, the Services or your use of the Services, 
including without limitation any trading or other 
activities conducted in the Account, the Platform or 
your use of the Platform, including without limitation, 
your sending orders for the purchase and sale of 
cryptocurrencies to Apex Crypto and directing the 
transfer of funds to Apex Crypto, and the storage of your 
cryptocurrencies, except to the extent and only to the 
extent that your Losses are actual and have been finally 
determined by a court of competent jurisdiction or 
arbitration panel to have resulted solely from  
the gross negligence, intentional misconduct or fraud of 
Correspondent, Apex Crypto, Apex Clearing, any of their 
Affiliates or any of their officers, directors, managers, 
partners, employees or independent agents or 
contractors. You will not be held liable for such actual 
Losses that have been finally determined to have 
resulted solely from the gross negligence, intentional 
misconduct or fraud of Correspondent, Apex Crypto, 
Apex Clearing, any of their Affiliates or any of their 
officers, directors, managers, partners, employees or 
independent agents or contractors. Further, none of 
Correspondent, Apex Crypto, Apex Clearing, any of their 
Affiliates or any of their officers, directors, managers, 
partners, employees or agents will have responsibility 
for Losses or have any other liability to you (i) arising out 
of or resulting from any actions or inactions or 
performance of services by any third party or actions of 

A Correspondente, a Apex Crypto, a Apex Clearing, 
qualquer de suas Afiliadas ou qualquer de seus 
diretores, conselheiros, administradores, sócios, 
empregados ou agentes independentes ou contratadas 
não serão responsáveis perante você ou qualquer de 
suas Afiliadas por quaisquer prejuízos, despesas 
(incluindo honorários e custos legais), obrigações, 
danos, custos, demandas, responsabilidades, multas, 
encargos, causas de ação, reclamações, impostos ou 
valores devidos de qualquer natureza (conhecidos ou 
não, absolutos ou contingentes, liquidados ou não, 
diretos ou indiretos, devidos no presente ou futuro, 
provisionados ou não) (coletivamente, “Prejuízos”) 
resultantes, relacionados ou em conexão com sua 
Conta, os Serviços ou sua utilização dos Serviços, 
incluindo, mas não se limitando a, qualquer negociação 
ou outras atividades conduzidas na Conta ou na 
Plataforma, ou de outra forma em conexão com a 
utilização da Plataforma, incluindo, mas não se 
limitando a, o envio de ordens para a compra e venda 
de criptomoedas à Apex Crypto e a solicitação de 
transferência dos fundos à Apex Crypto, bem como o 
armazenamento de suas criptomoedas, exceto na 
medida em que e somente na extensão em que seus 
Prejuízos forem reais e tiverem sido finalmente 
determinados por um tribunal de jurisdição 
competente ou painel de arbitragem, unicamente por 
conta de negligência, má-conduta intencional ou fraude 
da Correspondente, da Apex Crypto, da Apex Clearing, 
de qualquer de suas Afiliadas ou de qualquer de seus 
diretores, conselheiros, administradores, sócios, 
empregados ou agentes independentes ou contratadas. 
Você não será responsável por tais Prejuízos reais 
determinadas como resultantes exclusivamente de 
negligência, má-conduta intencional ou fraude da 
Correspondente, da Apex Crypto, da Apex Clearing, de 
qualquer de suas Afiliadas ou de qualquer de seus 
diretores, conselheiros, administradores, sócios, 
empregados ou agentes independentes ou contratadas. 
Adicionalmente, a Correspondente, a Apex Crypto, a 



other participants in the markets with respect to your 
Account or the activities conducted through your 
Account or (ii) arising out of or resulting from system 
failures, outages, unauthorized access to the Account, 
conversion of property, errors of any kind, government 
actions, force majeure events, trading suspensions, or 
any other causes over which Apex Crypto does not have 
direct control. Further, none of Correspondent, Apex 
Crypto, Apex Clearing, any of their Affiliates or any of 
their officers, directors, managers, partners, employees 
or agents shall be liable for any Losses that are not direct 
damages, including without limitation, indirect, special, 
incidental, punitive, consequential or exemplary 
damages, which includes trading losses, lost profits and 
other lost business opportunities relating to the 
Account, the Services and your use of the Services, the 
Platform and your use of the Platform, including without 
limitation for sending orders for the purchase and sale 
of cryptocurrencies to Apex Crypto, directing the 
transfer of funds to Apex Crypto and the storage of your 
cryptocurrencies. 

Apex Clearing, qualquer de suas Afiliadas ou de seus 
diretores, conselheiros, administradores, sócios, 
empregados ou agentes não serão responsáveis pelos 
Prejuízos ou assumirão qualquer outra obrigação 
perante você (i) resultante ou em conexão com 
quaisquer ações ou omissões ou prestação dos serviços 
por qualquer terceiro ou ações de outros participantes 
nos mercados com relação a sua Conta ou às atividades 
conduzidas por meio de sua Conta ou (ii) resultante ou 
em conexão com falhas do sistema, deficiências, Acesso 
Não Autorizado à Conta, conversão de propriedade, 
erros de qualquer tipo, ações governamentais, eventos 
de força maior, suspensões de negociação ou quaisquer 
outras causas sobre as quais a Apex Crypto não detenha 
controle direto. Adicionalmente, a Correspondente, a 
Apex Crypto, a Apex Clearing, qualquer de seus 
diretores, conselheiros, administradores, sócios, 
empregados ou agentes não serão responsáveis por 
quaisquer Prejuízos não designados como danos 
diretos, incluindo, mas não se limitando a, danos 
indiretos, especiais, incidentais, punitivos, resultantes 
ou disciplinares, incluindo prejuízos de negociação, 
lucros cessantes e outras oportunidades de negócios 
perdidas envolvendo a Conta, os Serviços e a utilização 
dos Serviços, a Plataforma e a utilização da Plataforma, 
incluindo, mas não se limitando a, o envio de ordens 
para a compra e venda de criptomoedas à Apex Crypto, 
a solicitação de transferência dos fundos à Apex Crypto 
e o armazenamento de suas criptomoedas.   
 

17. Third Party Beneficiaries. Except for Correspondent, 
who shall be considered a third-party beneficiary under 
Sections 15 and 16 of this User Agreement, but for the 
avoidance of doubt not under Section 15.1(D), this User 
Agreement is intended to be solely for the benefit of 
you, Apex Clearing and Apex Crypto and is not intended 
to confer any benefits upon, or create any rights in favor 
of, any person other than you, Apex Clearing and Apex 
Crypto. 

17. Beneficiários. Exceto pela Correspondente, 

considerada beneficiária de acordo com as Cláusulas 15 

e 16 do presente Contrato de Usuário, todavia, para 

fins de esclarecimento, não de acordo com a Cláusula 

15.1(D), o presente Contrato de Usuário somente 

atuará em seu benefício e em benefício da Apex 

Clearing e da Apex Crypto, não conferindo quaisquer 

benefícios ou criando quaisquer direitos em favor de 

qualquer pessoa que não seja você, a Apex Clearing e a 

Apex Crypto. 

 
18. Dispute Resolution  
 
(a) In the event of a dispute between the parties 
regarding the subject matter of this User Agreement, 
such dispute shall be settled by arbitration before one 
arbitrator sitting in Chicago, Illinois, unless the amount 
in dispute exceeds $1,000,000, in which case the 
arbitration shall be before three independent 
arbitrators sitting in Chicago, Illinois.  

18. Resolução de disputas 

 

(a) Em caso de qualquer disputa entre as partes 
acerca do objeto do presente Contrato de Usuário, tal 
disputa será resolvida por arbitragem perante um 
árbitro em Chicago, Illinois, exceto se o valor em disputa 
for superior a $1.000.000, caso em que a arbitragem 
deverá ser conduzida por três árbitros em Chicago, 
Illinois. 
 
 



(b) ARBITRATION DISCLOSURE.  
 

(i) ARBITRATION IS FINAL AND BINDING ON THE 
PARTIES.  
 
(ii) THE PARTIES ARE WAIVING THEIR RIGHT TO SEEK 
REMEDIES IN COURT, INCLUDING THE RIGHT TO 
JURY TRIAL; PROVIDED, HOWEVER, THAT THE 
PARTIES RESERVE THE RIGHT TO SEEK PURELY 
INTERIM OR EQUITABLE RELIEF IN A COURT OF 
COMPETENT JURISDICTION AS SET FORTH BELOW.  
 
 
(iii) PRE-ARBITRATION DISCOVERY IS GENERALLY 
MORE LIMITED THAN AND DIFFERENT FROM COURT 
PROCEEDINGS.  
 
(iv) THE ARBITRATOR OR ARBITRATION PANEL SHALL 
ISSUE A REASONED AWARD.  

 
 

(b) DIVULGAÇÃO DE ARBITRAGEM. 
 

(i) A ARBITRAGEM É FINAL E VINCULANTE ENTRE 
AS PARTES. 
 

(ii) AS PARTES RENUNCIAM O DIREITO DE BUSCAR 
RECURSOS NOS TRIBUNAIS, INCLUINDO O 
DIREITO DE DECISÃO POR JÚRI; NO ENTANTO, 
AS PARTES RESERVAM O DIREITO DE BUSCAR 
MEDIDAS PROVISÓRIAS EM UM TRIBUNAL DE 
JURISDIÇÃO COMPETENTE CONFORME 
DEFINIDO ABAIXO. 

 
(iii) O PROCESSO PRÉVIO DE ARBITRAGEM É 

GERALMENTE MAIS LIMITADO E DIFERENTE DO 
QUE OS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS. 

 
(iv) O ÁRBITRO OU PAINEL DE ARBITRAGEM 

DEVERÁ DETERMINAR UMA DECISÃO BASEADA 
EM FATOS. 

 
 

(c) ARBITRATION AGREEMENT.  
 
EACH PARTY AGREES TO ADVISE THE OTHER PARTY 
PROMPTLY IN THE EVENT A DISPUTE ARISES BETWEEN 
THEM (OR ANY OF THEIR AFFILIATES, IT BEING 
UNDERSTOOD THAT AFFILIATES ARE BOUND BY THIS 
USER AGREEMENT). THE PARTIES AGREE TO ATTEMPT 
TO RESOLVE ANY SUCH DISPUTE INFORMALLY BEFORE 
FILING A FORMAL ACTION. IF A DISPUTE CANNOT BE 
RESOLVED INFORMALLY WITHIN THIRTY (30) DAYS, AND 
MEDIATION (DESCRIBED BELOW) FAILS TO RESOLVE THE 
DISPUTE, EITHER PARTY MAY FILE AN ARBITRATION 
DEMAND. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, 
EITHER PARTY MAY FILE AN ARBITRATION DEMAND 
PRIOR TO SUCH TIME TO COMPLY WITH ANY STATUTE 
OF LIMITATION OR TIMING REQUIREMENTS TO 
PRESERVE ITS CLAIMS. 

(c) CONTRATO DE ARBITRAGEM. 
 
CADA PARTE CONCORDA EM INFORMAR A OUTRA 
PARTE IMEDIATAMENTE EM CASO DE DISPUTA ENTRE 
AS PARTES (OU QUALQUER DE SUAS AFILIADAS, 
FICANDO ENTENDIDO QUE AS AFILIADAS ESTARÃO 
VINCULADAS PELO PRESENTE CONTRATO DE 
USUÁRIO). AS PARTES CONCORDAM EM BUSCAR 
RESOLVER TAL DISPUTA INFORMALMENTE ANTES DA 
INSTAURAÇÃO DE UMA AÇÃO FORMAL. CASO UMA 
DISPUTA NÃO POSSA SER RESOLVIDA 
INFORMALMENTE DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE 
FORMA QUE A MEDIAÇÃO (DESCRITA ABAIXO) NÃO 
TENHA RESOLVIDO A DISPUTA, QUALQUER PARTE 
PODERÁ SOLICITAR A RESOLUÇÃO POR ARBITRAGEM. 
NÃO OBSTANTE AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS ACIMA, 
QUALQUER PARTE PODERÁ SOLICITAR A RESOLUÇÃO 
POR ARBITRAGEM ANTES DE TAL DATA PARA 
CUMPRIR COM QUAISQUER LIMITAÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE OU EXIGÊNCIAS DE 
TEMPESTIVIDADE PARA PRESERVAR AS AÇÕES. 

 
ANY CONTROVERSY, DEMAND, CAUSE OF ACTION, 
WHETHER IN TORT, CONTRACT, BY STATUTE OR 
OTHERWISE, BETWEEN YOU AND APEX CRYPTO (OR ITS 
AFFILIATES) INCLUDING THOSE ARISING OUT OF OR 
RELATING TO THIS AGREEMENT, THE ACCOUNT, ANY 
ACTIVITIES IN THE ACCOUNT, INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION, ANY USE OF THE SERVICES, USE OF THE 
PLATFORM, THIRD PARTY SERVICES, SENDING ORDERS 
FOR THE PURCHASE OR SALE OF CRYPTOCURRENCIES, 
AND THE STORAGE OF YOUR CRYPTOCURRENCIES, 

QUALQUER CONTROVÉRSIA, DEMANDA, CAUSA DE 
AÇÃO, CONTRATO, ESTATUTO OU DE OUTRA FORMA 
ENTRE VOCÊ E A APEX CRYPTO (OU SUAS AFILIADAS) 
INCLUSIVE COM RELAÇÃO OU EM CONEXÃO COM O 
PRESENTE CONTRATO, A CONTA, QUAISQUER 
ATIVIDADES NA CONTA, INCLUINDO, MAS NÃO SE 
LIMITANDO A, QUALQUER UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, 
USO DA PLATAFORMA, SERVIÇOS DE TERCEIROS, 
ENVIO DE ORDENS PARA A COMPRA OU VENDA DE 
CRIPTOMOEDAS, BEM COMO O ARMAZENAMENTO DE 



SHALL BE EXCLUSIVELY, FULLY AND FINALLY RESOLVED 
BY BINDING ARBITRATION PURSUANT TO THE JAMS 
COMPREHENSIVE ARBITRATION RULES AND 
PROCEDURES (INCLUDING THE EXPEDITED 
PROCEDURES FOR SUCH RULES IF THE MATTER IS 
ARBITRATED BY A SINGLE ARBITRATOR). THE 
ARBITRATION WILL BE HELD IN CHICAGO, ILLINOIS, 
UNLESS SUCH LOCATION IS NOT CONVENIENT, THE 
ARBITRATION WILL BE HELD IN THE COUNTY OF YOUR 
RESIDENCE. ARBITRATION MUST BE COMMENCED BY 
SERVICE UPON THE OTHER PARTY OF A WRITTEN 
DEMAND FOR ARBITRATION OR A WRITTEN NOTICE OF 
INTENTION TO ARBITRATE. THE MATTER SHALL BE 
DECIDED BY ONE INDEPENDENT ARBITRATOR, UNLESS 
THE AMOUNT IN DISPUTE IS IN EXCESS OF $1,000,000, 
THEN THE ARBITRATION SHALL BE DECIDED BY A PANEL 
OF THREE INDEPENDENT ARBITRATORS, ONE CHOSEN 
BY APEX CRYPTO, ONE CHOSEN BY YOU AND THE THIRD 
CHOSEN BY THE FIRST TWO ARBITRATORS. THE 
ARBITRATOR(S) SHALL HAVE INDUSTRY RELATED 
EXPERIENCE. THE ARBITRATOR(S) SHALL APPLY THE 
SUBSTANTIVE LAW OF THE STATE OF DELAWARE 
WITHOUT GIVING EFFECT TO ANY CONFLICT OF LAWS 
PRINCIPLES THAT MAY APPLY. THE ARBITRATION ITSELF 
SHALL BE GOVERNED BY FEDERAL ARBITRATION ACT 9 
USC §1 ET. SEQ. AND JUDGMENT UPON THE AWARD 
MAY BE ENTERED BY ANY COURT HAVING COMPETENT 
JURISDICTION. THE ARBITRATOR OR PANEL SHALL ISSUE 
A REASONED AWARD. APEX CRYPTO SHALL BE 
RESPONSIBLE FOR THE COSTS OF THE ARBITRATION 
AND THE PARTIES OWN LEGAL FEES AND COSTS, UNLESS 
APEX CRYPTO IS THE PREVAILING PARTY, IN WHICH 
CASE YOU WILL PAY ONE-HALF OF THE COSTS OF THE 
ARBITRATION AND YOUR LEGAL FEES AND COSTS. THE 
ARBITRATORS SHALL BE SPECIFICALLY AUTHORIZED TO 
AWARD LEGAL FEES AND COSTS OF ARBITRATION TO 
THE PREVAILING PARTY. THE DUTY TO ARBITRATE 
DESCRIBED HEREIN SHALL SURVIVE THE TERMINATION 
OF THIS AGREEMENT. THE PARTIES HEREBY WAIVE 
TRIAL IN A COURT OF LAW OR BY JURY. 

SUAS CRIPTOMOEDAS, SERÃO EXCLUSIVA, INTEGRAL E 
FINALMENTE RESOLVIDOS POR ARBITRAGEM 
VINCULANTE DE ACORDO COM AS NORMAS E OS 
PROCEDIMENTOS DE ARBITRAGEM (INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA MAIOR AGILIDADE DE TAIS 
NORMAS CASO O ASSUNTO SEJA RESOLVIDO POR UM 
ÚNICO ÁRBITRO). A ARBITRAGEM SERÁ CONDUZIDA 
EM CHICAGO, ILLINOIS, EXCETO SE TAL LOCAL NÃO 
FOR CONVENIENTE; NESSE CASO, A ARBITRAGEM 
SERÁ CONDUZIDA NO CONDADO DE SUA RESIDÊNCIA. 
A ARBIRAGEM DEVERÁ SER INICIADA POR 
NOTIFICAÇÃO A OUTRA PARTE DE UMA DEMANDA 
POR ESCRITO DE ARBITRAGEM OU UMA NOTIFICAÇÃO 
POR ESCRITO ACERCA DA INTENÇÃO DE ARBITRAGEM. 
O ASSUNTO DEVERÁ SER RESOLVIDO POR UM 
ÁRBITRO INDEPENDENTE, EXCETO SE O VALOR EM 
DISPUTE FOR SUPERIOR A $1.000.000. NESSE CASO, A 
ARBITRAGEM SERÁ RESOLVIDA POR TRÊS ÁRBITROS 
INDEPENDENTES, UM DELES ESCOLHIDO PELA APEX 
CRYPTO, UM ESCOLHIDO POR VOCÊ E O TERCEIRO 
ESCOLHIDO PELOS DOIS PRIMEIROS ÁRBITROS. O(S) 
ÁRBITRO(S) DEVERÁ(ÃO) TER EXPERIÊNCIA NO 
MERCADO, COM BASE NA LEI DO ESTADO DE 
DELAWARE, SEM QUALQUER CONFLITO ENTRE AS LEIS 
APLICÁVEIS. A ARBITRAGEM SERÁ REGIDA PELA LEI 
FEDERAL DE ARBITRAGEM 9 USC §1 ET. SEQ. E A 
DECISÃO DEVERÁ SER PROFERIDA POR UM TRIBUNAL 
DE JURISDIÇÃO COMPETENTE. O ÁRBITRO OU O 
PAINEL DE ARBITRAGEM DEVERÁ PROFERIR UMA 
DECISÃO RAZOÁVEL. A APEX CRYPTO SERÁ 
RESPONSÁVEL PELOS CUSTOS DE ARBITRAGEM, E AS 
PARTES ASSUMIRÃO OS RESPECTIVOS HONORÁRIOS E 
CUSTOS LEGAIS, EXCETO SE A APEX CRYPTO FOR A 
PARTE PREVALENCENTE, CASO EM QUE VOCÊ PAGARÁ 
METADE DOS CUSTOS DE ARBITRAGEM, BEM COMO 
OS HONORÁRIOS E CUSTOS LEGAIS. OS ÁRBITROS 
DEVERÃO SER ESPECIFICAMENTE AUTORIZADOS A 
CONCEDER OS HONORÁRIOS E CUSTOS DE 
ARBITRAGEM À PARTE PREVALECENTE. A OBRIGAÇÃO 
DE ARBITRAGEM SOBREVIVERÁ À RESCISÃO DO 
PRESENTE CONTRATO. AS PARTES RENUNCIAM 
QUALQUER JULGAMENTO PERANTE OS TRIBUNAIS OU 
POR JÚRI.   
 

ALL ARBITRATION CLAIMS WILL BE BROUGHT ON AN 
INDIVIDUAL BASIS AND YOU WAIVE ANY RIGHTS YOU 
HAVE TO PARTICIPATE IN A CLASS ACTION RELATING TO 
ANY MATTERS DESCRIBED IN THIS DISPUTE 
RESOLUTION SECTION. 

TODAS OS PROCESSOS DE ARBITRAGEM SERÃO 
INSTAURADOS INDIVIDUALMENTE, DE FORMA QUE 
VOCÊ RENUNCIA QUAISQUER DIRETOS DE PARTICIPAR 
DE QUALQUER AÇÃO DE CLASSE ENVOLVENDO 
QUALQUER UM DOS ASSUNTOS DESCRITOS NESTA 
CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS. 
 



ANY DISPUTE REQUIRING INJUNCTIVE OR OTHER 
EMERGENCY EQUITABLE RELIEF MAY BE BROUGHT 
DIRECTLY TO A COURT OF COMPETENT JURISDICTION. 
THE PARTIES SUBMIT TO THE EXCLUSIVE JURISDICTION 
AND VENUE OF THE STATE OR FEDERAL COURT 
LOCATED IN CHICAGO, ILLINOIS FOR ANY SUIT SEEKING 
INTERIM OR INJUNCTIVE RELIEF OR TO CONFIRM AND 
EXECUTE UPON THE AWARD. YOU HEREBY AGREE TO 
SUCH EXCLUSIVE JURISDICTION AND VENUE AND 
WAIVE ANY RIGHTS YOU MAY HAVE TO CLAIM THAT THE 
FORUM IS NOT CONVENIENT AND OTHER CLAIMS TO 
INVALIDATE SUCH JURISDICTION. 

QUALQUER DISPUTA QUE REQUEIRA QUALQUER 
MEDIDA PREVENTIVA OU OUTRA MEDIDA SIMILAR DE 
EMERGÊNCIA PODERÁ SER INSTAURADA 
DIRETAMENTE PERANTE UM TRIBUNAL DE 
JURISDIÇÃO COMPETENTE. AS PARTES SUBMETEM À 
JURISDIÇÃO EXLCUSIVA DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS 
OU FEDERAIS DE CHICAGO, ILLINOIS, QUAISQUER 
AÇÕES BUSCANDO MEDIDAS PROVISÓRIAS OU DE 
URGÊNCIA PARA CONFIRMAR E EXECUTAR A DECISÃO. 
VOCÊ CONCORDA COM TAL JURISDIÇÃO EXCLUSIVE E 
RENÚNCIA QUAISQUER DIREITOS DE INSTAURAR 
QUALQUER AÇÃO PERANTE QUALQUER TRIBUNAL 
SEM JURISDIÇÃO OU OUTRAS AÇÕES PARA VALIDAR 
TAL JURISDIÇÃO. 
 

BEFORE COMMENCING AN ACTION IN ARBITRATION, 
THE PARTIES SHALL PROMPTLY SUBMIT ANY DISPUTE 
THAT THEY HAVE FAILED TO PROMPTLY RESOLVE TO 
MEDIATION BEFORE JAMS IN CHICAGO, ILLINOIS OR AT 
A LOCATION AGREED TO BY THE PARTIES, THE PARTIES 
SHALL JOINTLY SELECT THE MEDIATOR, OR IF THE 
PARTIES ARE UNABLE TO AGREE UPON A MEDIATOR, 
THEN THE DISPUTE SHALL BE SUBMITTED TO NON-
BINDING MEDIATION BEFORE JAMS. THE COST OF THE 
MEDIATION SHALL BE PAID BY APEX CRYPTO. IF THE 
PARTIES ARE UNABLE TO ACHIEVE A MUTUALLY 
AGREEABLE RESOLUTION OF THE DISPUTE THROUGH 
MEDIATION WITHIN 60 DAYS AFTER COMMENCEMENT 
OF MEDIATION PROCEEDINGS, THE PARTIES HEREBY 
AGREE TO SUBMIT THEIR DISPUTE TO BINDING 
ARBITRATION DESCRIBED ABOVE. NOTWITHSTANDING 
THE FOREGOING, EITHER PARTY MAY FILE AN 
ARBITRATION DEMAND AT ANY TIME TO COMPLY WITH 
ANY STATUTE OF LIMITATION OR TIMING 
REQUIREMENTS TO PRESERVE ITS CLAIMS. 

ANTES DE INSTAURAR UM PROCESSO DE 
ARBITRAGEM, AS PARTES DEVERÃO IMEDIATAMENTE 
ENVIAR QUALQUER DISPUTA PARA MEDIAÇÃO 
PERANTE A JAMS EM CHICAGO, ILLINOIS, OU OUTRO 
LOCAL ACORDADO PELAS PARTES. AS PARTES 
DEVERÃO CONJUNTAMENTE SELECIONAR O 
MEDIADOR OU, CASO AS PARTES NÃO CHEGUEM A 
UM ACORDO, A DISPUTA DEVERÁ SER SUBMETIDA À 
MEDIAÇÃO NÃO VINCULANTE DA JAMS. OS CUSTOS 
DA MEDIAÇÃO SERÃO PAGOS PELA APEX CRYPTO. 
CASO AS PARTES NÃO CHEGUEM A UMA RESOLUÇÃO 
DA DISPUTA POR MEIO DE MEDIAÇÃO DENTRO DE 60 
DIAS DO INÍCIO DO PROCESSO, AS PARTES 
CONCORDAM EM ENVIAR A DISPUTA PARA 
ARBITRAGEM. NÃO OBSTANTE O ACIMA EXPOSTO, 
CADA PARTE PODERÁ INSTAURAR UM PROCESSO DE 
ARBITRAGEM A QUALQUER MOMENTO PARA 
CUMPRIR COM QUAISQUER EXIGÊNCIAS DE 
ESTATUTOS, LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDAE OU 
TEMPESTIVIDADE PARA PROTEGER OS PROCESSOS. 
 

19. Governing Law and Venue  
 
This Agreement shall be governed by the internal laws 
of the State of Delaware applicable to agreements made 
and to be performed entirely within the State of 
Delaware, without regard to the conflicts of law 
principles that would apply the laws of any other 
jurisdiction. 
 

19. Lei regente 

O presente Contrato será regido pelas leis internas do 
Estado de Delaware aplicáveis aos contratos celebrados 
e a serem executados em sua totalidade no Estado de 
Delaware, sem considerar os conflitos de princípios 
legais aplicáveis às leis de qualquer outra jurisdição. 
 

20. Legal  
 
20.1 Regulation  
 
Apex Crypto is registered with the U.S. Department of 
Treasury Financial Crimes Enforcement Network 
(“FinCEN”) as a money services business (“MSB”). As a 
registered MSB, Apex Crypto is subject to the Bank 
Secrecy Act and its implementing regulations 

20. Legal 

 
20.1 20.1 Regulamentação 

 
A Apex Crypto é registrada junto ao U.S. Department of 
Treasury Financial Crimes Enforcement Network 
(“FinCEN”) como um negócio de serviços financeiros 
(“MSB”). Como uma MSB registrada, a Apex Crypto está 
sujeita ao Bank Secrecy Act e suas respectivas 



(collectively, the “BSA”) which set out the requirements 
imposed upon financial institutions to implement 
policies and procedures reasonably designed to detect 
and prevent money laundering and terrorist financing. 
You understand and acknowledge that your access to 
and use of the Services is subject to compliance with 
Apex Crypto’s AML Program. 

regulamentações (coletivamente, “BSA”), que define as 
exigências impostas às instituições financeiras para 
implementar políticas e procedimentos razoavelmente 
desenvolvidos para detectar e evitar práticas de 
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 
Você entende e aceita que seu acesso e utilização dos 
Serviços estarão sujeitos ao cumprimento do Programa 
AML da Apex Crypto. 
 

You understand and acknowledge that Apex Crypto is 
not a registered broker-dealer and is not a member of 
the Financial Industry Regulatory Authority or the SIPC. 
You further understand and acknowledge that your 
cryptocurrency holdings are not protected by the FDIC 
or SIPC, or any other insurance. 

Você entende e aceita que a Apex Crypto não é uma 
corretora registrada e não é um membro da Autoridade 
Regulatória do Mercado Financeiro ou SIPC. 
Adicionalmente, você aceita e reconhece que suas 
criptomoedas não são protegidas pela FDIC ou SIPC, ou 
qualquer outro seguro. 
 

20.2 Compliance with Applicable Laws  
 
Cryptocurrency Transactions are subject to applicable 
laws, regulations, and rules of federal and state 
governmental and regulatory authorities (collectively, 
“Applicable Laws”). You understand that compliance 
with Applicable Laws may include compliance with any 
guidance or direction of any regulatory authority or 
government agency, any writ of attachment, lien, levy, 
subpoena, warrant, or other legal order (collectively, 
“Legal Orders”). 

20.2 20.2 Cumprimento das Leis Aplicáveis 

 
As Transações de Criptomoedas estão sujeitas a leis, 
regulamentações e regras aplicáveis de autoridades 
governamentais federais, estaduais e regulatórias 
(coletivamente, “Leis Aplicáveis”). Você concorda que o 
cumprimento das Leis Aplicáveis poderá incluir o 
cumprimento de diretrizes ou instruções de qualquer 
autoridade regulatória ou agência governamental, 
qualquer mandado, ônus, incidência, citação, garantia 
ou outra ordem legal (coletivamente, “Ordens Legais”). 
 

You understand and acknowledge that in no event will 
Apex Crypto be obligated to affect any Cryptocurrency 
Transaction it believes would violate any Applicable 
Law. You further understand and acknowledge that 
Apex Crypto is not responsible for any losses, whether 
direct or indirect, that you may incur as a result of Apex 
Crypto’s good faith efforts to comply with any 
Applicable Law, including any Legal Order. 

Você entende e aceita que em nenhuma circunstância a 
Apex Crypto será obrigada a realizar qualquer 
Transação de Criptomoedas que pudesse violar 
qualquer Lei Aplicável. Adicionalmente, você entende e 
reconhece que a Apex Crypto não será responsável por 
quaisquer perdas, diretas ou indiretas, que possam ser 
incorridas como resultado da boa-fé por parte da Apex 
Crypto de cumprir com qualquer Lei Aplicável, incluindo 
qualquer Ordem Legal.  
 

20.3 State Licenses and Disclosures  
 
Apex Crypto maintains licenses to engage in money 
transmission activities in certain states, and these 
licenses may impact our provision and your use of 
certain Services depending on where you live. Apex 
Crypto’s licenses and corresponding required 
disclosures can be found at apexcrypto.com\legal, 
which is incorporated by reference. 

20.3 Licenças estaduais e divulgações 

 
A Apex Crypto mantém licenças para conduzir as 
atividades de transferência de valores em determinados 
estados, de forma que essas licenças poderão impactar 
nossa prestação e a utilização por você dos Serviços 
dependendo do local de domicílio. As licenças e as 
divulgações correspondentes da Apex Crypto estão 
disponíveis em apexcrypto.com\legal, aqui 
incorporadas por referência. 
 



20.4 Authorizing Apex Clearing to Share Your 
Information  
 

 By checking this box, I hereby authorize Apex Clearing 
Corporation to provide all information provided to Apex 
Clearing Corporation in my new account application to 
Apex Crypto LLC for purposes of opening and 
maintaining an Apex Crypto LLC account. 

20.4 Autorizando a Apex Clearing a compartilhar suas 

informações 

 
 Ao clicar nesta caixa, autorizo a Apex Clearing 
Corporation a fornecer todas as informações 
disponíveis em meu novo aplicativo da conta à Apex 
Crypto LLC para abertura e manutenção da conta da 
Apex Crypto LLC. 
 

By clicking the “Agree and Submit” button below, I 
acknowledge and agree that: 1) I am opening an account 
to trade digital assets (such as cryptocurrencies); 2) I 
have read the Agreement and am legally bound by its 
terms and conditions; and 3) I have reviewed the Risk 
Disclosures. 
 

 
 

Ao clicar no botão “Aceitar e enviar” abaixo, reconheço 
e concordo que: 1) Estou abrindo uma conta para 
negociar ativos digitais (como as criptomoedas); 2) Li o 
Contrato e aceito estar legalmente vinculado a seus 
respectivos termos e condições e 3) Revisei as 
Divulgações de Riscos. 
 

 

Disclosure: Apex Crypto LLC is not a broker-dealer and is 
a separate company from Apex Clearing Corporation. 
Assets held at Apex Crypto LLC are held away from Apex 
Clearing Corporation and are not  protected by SIPC or 
the FDIC. Purchasing cryptocurrencies comes with a 
number of risks, including volatile market price swings 
or flash crashes, fraud, market manipulation, and 
cybersecurity risks. Please review your account 
agreement with Apex Crypto LLC for further elaboration 
on these risks. 

Divulgação: A Apex Crypto LLC não é uma corretora, 
sendo uma companhia separada da Apex Clearing 
Corporation. Os ativos detidos pela Apex Crypto LLC 
serão separados da Apex Clearing Corporation e não 
serão protegidos pela SIPC ou FDIC. A compra de 
criptomoedas representa diversos riscos, incluindo 
volatilidade do preço de mercado e colapso do mercado, 
fraude, manipulação do mercado e riscos de segurança 
na internet. Revise seu contrato de conta com a Apex 
Crypto LLC para entender mais detalhadamente esses 
riscos. 
 
 
 
 
  

 


