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In consideration of Avenue Cash LLC and its 

agents and assigns (collectively, “Avenue Cash”, 

“You”, or “Your”) opening one or more Avenue 

Cash accounts on my behalf (“My Account(s)” or 

the “Account(s)”), I represent and agree with 

respect to all Accounts as applicable, to the terms 

set forth below (the “Agreement”). When used in 

this Agreement, the words “I”, “Me”, “My”, “We”, 

or “Us” mean the owner(s) of the Account. For the 

avoidance of doubt, in the case of a joint account, 

the words “I”, “Me”, “My”, “We” or “Us” means 

each of the owners of the joint Account. 

Em consideração à Avenue Cash LLC e seus 

agentes e atribuições (coletivamente, "Avenue 

Cash", "Você", ou "Seu") abrindo uma ou mais 

Contas na Avenue Cash em Meu nome ("Minha(s) 

Conta(s)" ou "Conta(s)"), represento e concordo 

com relação a todas as Contas conforme aplicável, 

para os termos estabelecidos abaixo (o "Contrato"). 

Quando usado neste Contrato, as palavras "", "Eu", 

"Meu", "nós" significam os proprietários da Conta. 

Para evitar dúvidas, no caso de uma Conta 

conjunta, as palavras "Eu", “Mim”"Meu", "Nós" 

significam cada um dos proprietários da Conta 

conjunta. 

I MUST READ AND CONSIDER THIS 

AGREEMENT CAREFULLY AND 

CONTACT AVENUE CASH TO ASK ANY 

QUESTIONS I MAY HAVE BEFORE 

ENTERING INTO THIS CUSTOMER 

AGREEMENT. I UNDERSTAND THAT 

CLICKING THAT I ACCEPT HAS THE 

SAME LEGAL EFFECT AS SIGNING A 

PAPER VERSION OF THIS CUSTOMER 

AGREEMENT. I ACKNOWLEDGE THAT 

THIS AGREEMENT MAY BE AMENDED 

FROM TIME TO TIME AND AMENDED 

AGREEMENTS WILL BE POSTED ON THE 

FOLLOWING WEBSITE, 

WWW.AVENUE.US (THE “WEBSITE”) OR 

MOBILE APPLICATION (THE “APP”) 

(COLLECTIVELY, THE “APPLICATION”). 

I AGREE TO CHECK THE WEBSITE FOR 

NEW VERSIONS OF THIS AGREEMENT 

AND OTHER AGREEMENTS RELATING 

TO MY USE OF AVENUE CASH SERVICES. 

I AGREE THAT, BY KEEPING MY 

ACCOUNT (AS DEFINED BELOW) OR 

USING THE APPLICATIONS WITHOUT 

OBJECTING IN WRITING AFTER AVENUE 

CASH POSTS A NEW VERSION OF AN 

AGREEMENT ON THE WEBSITE, I WILL 

AGREE TO AND ACCEPT ALL TERMS AND 

CONDITIONS OF ANY AMENDED 

AGREEMENT, INCLUDING ANY NEW OR 

DEVO LER E CONSIDERAR ESTE 

CONTRATO CUIDADOSAMENTE E 

CONTATAR A AVENUE CASH PARA 

FAZER QUAISQUER PERGUNTAS QUE EU 

POSSA TER ANTES DE ASSINAR ESTE 

CONTRATO. COMPREENDO QUE CLICAR 

EM "ACEITO" TEM O MESMO EFEITO 

LEGAL QUE ASSINAR UMA VERSÃO EM 

PAPEL DESTE CONTRATO. RECONHEÇO 

QUE O PRESENTE CONTRATO PODE SER 

ALTERADO PERIODICAMENTE E QUE OS 

CONTRATOS ALTERADOS SERÃO 

PUBLICADOS NO SEGUINTE SITE, 

WWW.AVENUE.US (O "SITE") OU 

APLICATIVO MÓVEL (O "APP") 

(COLETIVAMENTE, O "APLICATIVO"). 

CONCORDO EM VERIFICAR O SITE PARA 

NOVAS VERSÕES DESTE CONTRATO E 

OUTROS CONTRATOS RELACIONADOS 

COM A MINHA UTILIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS DA AVENUE CASH. EU 

CONCORDO QUE, MANTENDO A MINHA 

CONTA (COMO DEFINIDO ABAIXO) OU 

USANDO AS APLICAÇÕES SEM OBJEÇÃO 

POR ESCRITO APÓS A AVENUE CASH 

POSTAR UMA NOVA VERSÃO DE UM 

CONTRATO NO SITE, VOU CONCORDAR E 

ACEITAR TODOS OS TERMOS E 

CONDIÇÕES DE QUALQUER CONTRATO 

ALTERADO, INCLUINDO QUAISQUER 

http://www.avenue.us/
http://www.avenue.us/


 
CHANGED TERMS OR CONDITIONS. I 

ALSO UNDERSTAND THAT BY CLICKING 

“I ACCEPT” I HAVE ACKNOWLEDGED 

THAT THIS AGREEMENT CONTAINS AN 

ARBITRATION CLAUSE. 

TERMOS OU CONDIÇÕES NOVOS OU 

ALTERADOS. COMPREENDO TAMBÉM 

QUE, AO CLICAR EM "ACEITO", TENHA 

RECONHECIDO QUE ESTE CONTRATO 

CONTÉM UMA CLÁUSULA DE 

ARBITRAGEM. 

1. Capacity and Status; Eligibility.  1. Capacidade e Situação; Elegibilidade.  

(A) I am of legal age under the laws of 

the country where I reside and 

authorized to enter into this 

Agreement. No person, except 

Myself (or any person named in a 

separate agreement or joint 

account), has any interest in the 

Account opened pursuant to this 

Agreement. Avenue Cash reserves 

the right to assess or reassess at any 

time My eligibility to maintain an 

Account and utilize the online 

platform operated by Avenue Cash 

and certain of its affiliates (the 

“Platform”).  

(A) Eu sou maior de idade legal sob as 

leis do país onde eu moro e 

autorizado a assinar esse Contrato. 

Nenhuma pessoa, exceto eu (ou 

qualquer pessoa nomeada em um 

Contrato separado ou Conta 

conjunta), tem qualquer interesse na 

Conta aberta nos termos do presente 

Contrato. A Avenue Cash reserva-se 

o direito de avaliar ou reavaliar a 

qualquer momento a Minha 

elegibilidade para manter uma 

Conta e utilizar a Plataforma online 

operada pela Avenue Cash e alguns 

dos seus afiliados (a "Plataforma").  

(B) I understand that I may only open an 

Account if I am a resident of 

jurisdictions where it is legal to do 

so. If at any point I cease to be a 

resident of a jurisdiction where the 

opening of and maintenance of the 

Account is legal, I understand that 

Avenue Cash, at its sole discretion, 

may close or restrict access to My 

Account. In the event that I cease to 

be a resident of a jurisdiction where 

the opening of and maintenance of 

the Account is legal, I will notify 

Avenue Cash in writing 

immediately. I further understand 

that I may not be able to access My 

Account while physically present in 

certain other jurisdictions outside of 

United States of America and 

Brazil. Lastly, I understand that if I 

attempt to access My Account from 

a jurisdiction subject to certain U.S. 

sanctions or I am ordinarily resident 

in such a jurisdiction, or if Avenue 

(B) Entendo que só posso abrir uma 

Conta se for residente em 

jurisdições onde é legal fazê-lo. Se 

em algum momento eu deixar de ser 

um residente de uma jurisdição onde 

a abertura e manutenção da Conta é 

legal, eu entendo que Avenue Cash, 

a seu exclusivo critério, pode fechar 

ou restringir o acesso à Minha 

Conta. No caso de eu deixar de ser 

um residente de uma jurisdição onde 

a abertura e manutenção da Conta é 

legal, vou notificar a Avenue Cash 

por escrito imediatamente. Eu 

entendo ainda que eu posso não ser 

capaz de acessar Minha Conta 

enquanto estiver fisicamente 

presente em outras jurisdições fora 

dos Estados Unidos da América e do 

Brasil. Por fim, eu entendo que se eu 

tentar acessar a Minha Conta de uma 

jurisdição que esteja sujeita a 

determinadas sanções dos EUA ou 

que eu  seja residente habitual em tal 



 
Cash reasonably believes that I am 

attempting such access or have 

become a resident in such a 

jurisdiction, Avenue Cash may 

restrict the Account.  If this happens, 

I understand that I should contact at 

1 800 417 0105 (US) or 0800 770 

4800 (BR) or 4000 1466 (BR). 

jurisdição, ou se a Avenue Cash 

razoavelmente acreditar que eu 

estou tentando acesso ou tenha me 

tornado um residente em tal 

jurisdição, Avenue Cash pode 

restringir a Conta.  Se isto acontecer, 

entendo que devo Contatar  1 800 

417 0105 (EUA) ou 0800 770 

4800 (BR) ou 4000 1466 (BR).   

2. Authorization. I appoint You as My agent 

for the purpose of carrying out My directions 

to You in accordance with the terms and 

conditions of this Agreement. You are 

authorized to open or close My Account(s), 

initiate Deposits (as defined below), 

Withdrawals (as defined below), effectuate 

transfers of funds in and out of My Account 

in connection with Orders (as defined 

below), effectuate Deposit Account 

Transfers (as defined below), as well as take 

such other steps as are reasonable to carry 

out My directions.  I understand that the 

Platform is only accessible via the 

Applications. I agree to receive and transmit 

financial information through such 

electronic means. My use or My grant of 

access to My Account to any third party to 

access information or provide instructions 

with respect to My Account is solely at My 

risk. 

2. Autorização. Nomeio-o como Meu agente 

com a finalidade de cumprir Minhas 

instruções para você, de acordo  com os 

termos e condições deste Contrato. Você 

está autorizado a abrir ou fechar Minha(s) 

Conta(s), iniciar Depósitos (conforme 

definido abaixo), Retiradas (conforme 

definido abaixo), efetuar transferências de 

fundos e sair da Minha Conta em conexão 

com as Ordens de serviço (conforme 

definido abaixo), efetuar Transferências em 

Contas de Depósito (conforme definido 

abaixo), bem como tomar outras medidas 

razoáveis para realizar Minhas direções.  Sei 

que a Plataforma só é acessível através das 

Aplicativos. Concordo em receber e 

transmitir informações financeiras através 

desses meios eletrônicos. O Meu uso ou a 

Minha concessão de acesso à Minha Conta a 

quaisquer terceiros para acessar informações 

ou fornecer instruções em relação à Minha 

Conta está apenas em Meu risco. 

3. Information Accuracy. I: (i) certify that the 

information contained in My account 

application and any other document that I 

furnish to You in connection with My 

Account(s) is complete, true and correct, and 

acknowledge that knowingly giving false 

information for the purpose of inducing You 

to provide financial services is a federal 

crime; (ii) authorize You to contact any 

individual or firm noted herein or on the 

documents referred to in subsection (i) of this 

Section and any other normal sources of 

debit or credit information; (iii) authorize 

anyone so contacted to furnish such 

information to You as You may request; and 

(iv) agree that this Agreement, the account 

3. Precisão da Informação. Eu: (i) certifico 

que as informações contidas no aplicativo da 

Minha Conta e de qualquer outro documento 

que eu fornecer a Você em conexão com 

Minha Conta é completa, verdadeira e 

correta, e reconheço que   fornecer 

intencionalmente informações falsas com o 

objetivo de induzi-lo a fornecer serviços 

financeiros é um crime federal; (ii) autorizo 

Você a contactar qualquer indivíduo ou 

empresa listadas aqui ou nos documentos a 

que se refere o inciso (i) desta seção e 

qualquer outras fontes normais de débito ou 

de crédito de informações; (iii) autorizo 

qualquer pessoa contatada por Você a 

fornecer as informações solicitadas por 

tel:18004170105
tel:18004170105
tel:08007704800
tel:08007704800


 
application and any other document I furnish 

in connection with My Account is Your 

property, as the case may be. I shall promptly 

advise You of any changes to the 

information in such agreements and 

documents in writing within ten (10) 

calendar days. I authorize You to obtain 

reports and provide information to others 

concerning My creditworthiness and 

business conduct. Upon My request, You 

agree to provide Me a copy of any report so 

obtained. You may retain this Agreement, 

the Account application, and all other such 

documents and their respective records at 

Your sole discretion, whether or not any 

service is extended or Account opened by 

You on My behalf. 

Você; e (iv) concordo que este Acordo, o 

aplicativo de conta e qualquer outro 

documento que eu fornecer em conexão com 

Minha Conta são de sua propriedade, 

conforme o caso. No prazo de dez (10) dias 

corridos, devo informá-lo prontamente de 

quaisquer alterações às informações 

contidas nesses Contratos e documentos. 

Autorizo-o a obter relatórios e a fornecer 

informações a outros sobre a Minha 

credibilidade e conduta comercial. Mediante 

pedido, Você concorda em fornecer-me uma 

cópia de qualquer relatório obtido. Você 

pode manter este Contrato, o aplicativo de 

Conta, e todos os outros documentos e seus 

respectivos Registros a Seu exclusivo 

critério, independente de qualquer serviço 

ser estendido ou conta aberta por Você em 

Meu nome. 

4. Important Information Needed to Open a 

New Account. To help the government 

better detect the funding of terrorism and 

money laundering activities, federal law 

requires all financial institutions to obtain, 

verify, and record information that identifies 

each person who opens an account. 

Therefore, I understand that when I open My 

Account You will ask for My name, address, 

date of birth, or country identification 

number, and other identifying information. 

You may also ask for copies of My driver’s 

license, passport, taxpayer identification 

number, country of issuance, alien 

identification number, number and country 

of issuance of any other government-issued 

document evidencing nationality or 

residence and bearing a photograph or 

similar safeguard, or other identifying 

documents as You so determine. I 

understand that You may take steps to verify 

the accuracy of the information I provide to 

You in My Account application or 

otherwise.  If, for any reason, I am unable to 

provide the information necessary to verify 

My identity, You   may restrict My access to 

My Account pending such verification or 

close My Account. I will provide prompt 

4. Informações Importantes Necessárias 

para Abrir uma Nova Conta. Para ajudar o 

governo a detectar melhor o financiamento 

de atividades de terrorismo e lavagem de 

dinheiro, a lei federal exige que todas as 

instituições financeiras obtenham, 

verifiquem e registrem informações que 

identifiquem cada pessoa que abre uma 

Conta. Portanto, entendo que quando eu 

abrir a Minha Conta, Meu nome, endereço, 

data de nascimento, ou número de 

identificação do país, e outras informações 

de identificação, serão pedidos. Você 

também pode pedir cópias de Minha carteira 

de motorista, passaporte, número de 

identificação, país de emissão, número do 

registro de estrangeiro, número de 

identificação, número e país de emissão de 

qualquer outro documento emitido pelo 

governo que comprove a nacionalidade ou 

da residência, e tendo uma fotografia ou de 

salvaguarda similar, ou outros documentos 

de identificação, como Você assim o 

determinar. Compreendo que possa tomar 

medidas para verificar a exatidão das 

informações que forneço em Minha 

aplicação da Conta ou de outra forma.  Se, 

por qualquer razão, eu não puder fornecer as 



 
notification to You of any changes in the 

information including My name, address, e-

mail address and telephone number. 

informações necessárias para verificar a 

Minha identidade, Você pode restringir o 

Meu acesso à Minha Conta até essa 

verificação ou fechar a Minha Conta. 

Informarei imediatamente de quaisquer 

alterações na informação, incluindo o Meu 

nome, endereço, endereço de e-mail e 

número de telefone. 

5. My Account.  5. Minha Conta.  

(A) . Avenue Cash maintains My 

Account at a bank that is a member 

of the Federal Deposit Insurance 

Corporation (“FDIC”). Unless 

otherwise stated by Us or the FDIC, 

My Account is insured by the FDIC 

up to the standard maximum deposit 

insurance amount per depositor, per 

FDIC-insured bank, and per 

ownership category against the 

failure of the FDIC member bank.  

In determining the standard 

maximum insurance amount, I must 

consider all accounts that I  hold at 

the bank holding my Account and I 

may visit FDIC’s website at 

www.fdic.gove/deposit/deposits/ or 

call the FDIC directly at 1-877-

ASKFDIC (1-877-275-3342).   

(A) . A Avenue Cash mantém a Minha 

Conta em um Banco que é membro 

da Federal Deposit Insurance 

Corporation ("FDIC"). Salvo 

indicação em contrário por Nós ou 

pelo FDIC, Minha Conta está 

segurada pelo FDIC até o valor 

máximo padrão de seguro de 

depósito por depositante, por Banco 

segurado pelo FDIC, e por categoria 

de propriedade contra o fracasso do 

Banco membro do FDIC.  Para 

determinar o montante máximo de 

seguro padrão, devo considerar 

todas as Contas que tenho no Banco 

que detém a Minha Conta, além 

disso, posso visitar o site da FDIC 

em 

www.fdic.gove/deposit/deposits/ ou 

ligue para a FDIC diretamente em 1-

877-ASKFDIC (1-877-275-3342).   

(B) All funds held on My behalf by 

Avenue Cash will be segregated by 

Avenue Cash and held in segregated 

bank accounts.  Avenue Cash may 

hold My funds and aggregate the 

money of other customers in the 

same bank account (i.e., an omnibus 

account).  There is a risk of loss 

associated with the use of omnibus 

accounts.  These risks may include 

legal risks, liquidation or financial 

risks, haircut risks, and third-party 

risks, among others.  In the event of 

the insolvency or any other 

analogous proceedings in relation to 

a third party, Avenue Cash may only 

(B) Todos os fundos detidos em Meu 

nome pela Avenue Cash serão 

segregados pela Avenue Cash e 

mantidos em Contas bancárias 

segregadas.  A Avenue Cash pode 

deter Meus fundos e agregar o 

dinheiro de outros clientes na 

mesma Conta bancária (ou seja, uma 

Conta coletiva).  Existe um risco de 

perda associado ao uso de Contas 

coletivas.  Estes riscos podem 

incluir riscos jurídicos, riscos de 

liquidação ou financeiros, riscos de 

margens de avaliação e riscos de 

terceiros, entre outros.  No caso de 

insolvência ou qualquer outro 

http://www.fdic.gove/deposit/deposits/
http://www.fdic.gove/deposit/deposits/


 
have an unsecured claim against the 

third party on My behalf, and I will 

be exposed to the risk that the funds 

received by Avenue Cash from the 

third party is insufficient to satisfy 

My claims in respect of My 

Account.  Avenue Cash hereby 

disclaims any and all liability or 

responsibility for any resulting 

losses. 

procedimento análogo em relação a 

terceiros, Avenue Cash só pode ter 

uma reclamação sem garantida 

contra terceiros, em Meu nome, e eu 

vou estar expostos ao risco de que as 

verbas recebidas pela Avenue Cash 

de terceiros, serão insuficientes para 

satisfazer Minhas reinvindicações 

em relação a Minha Conta.  A 

Avenue Cash se isenta de toda e 

qualquer responsabilidade ou 

responsabilidade por quaisquer 

perdas. 

(C) Limited Purpose. I understand that 

My Account is a limited purpose 

Account and that I may only 

effectuate Deposits, Withdrawals, 

Orders, and Deposit Account 

Transfers, consistent with the terms 

of this Agreement. I understand that 

I may not effectuate transfers of 

funds from My Account to any third 

party locations or accounts other 

than consistent with the Deposit, 

Withdrawal, Order, and Deposit 

Account Transfer mechanics 

detailed below, or as Avenue Cash 

may otherwise allow in its sole 

discretion. 

(C) Propósito Limitado. Compreendo 

que a Minha Conta é uma Conta de 

propósito limitada e que só posso 

efetuar Depósitos, Retiradas, 

Ordens e Transferências de Contas 

de Depósito, em conformidade com 

os termos deste Contrato. Eu 

entendo que não posso efetuar 

transferências de fundos da Minha 

Conta para quaisquer localizações 

de terceiros ou Contas que não 

sejam consistentes com o depósito, 

retiradas, pedidos e depósito de 

transferência de Conta detalhada 

abaixo, ou como Avenue Cash pode 

de outra forma permitir em seu 

exclusivo critério. 

(D) Deposits; Withdrawals.  (D) Depósitos; Retiradas.  

i. I understand that I may 

deposit funds into My 

Account at any time using 

the tools made available to 

Me on the Platform (a 

“Deposit”). I understand 

Avenue Cash only accepts 

wire transfers from outside 

the U.S. and wire transfers 

and Automated Clearing 

House transactions 

(“ACH”) from the U.S.  

Avenue Cash reserves the 

right to impose Deposit 

limits and Deposit fees by 

i. Eu entendo que posso 

depositar fundos em Minha 

Conta a qualquer momento 

usando as ferramentas 

disponibilizadas para mim 

na Plataforma ("Depósito"). 

Entendo que a Avenue Cash 

só aceita transferências 

bancárias de fora dos EUA 

e transferências bancárias e 

transações de Custodiantes 

("ACH") dos EUA. A 

Avenue Cash reserva-se no 

direito de impor limites de 

depósitos e taxas de 



 
giving Me reasonable 

advance notice.  

Depósito, dando-me um 

aviso prévio razoável.  

ii. I understand that I may 

withdraw money from My 

Account at any time using 

the tools made available to 

Me on the Platform (a 

“Withdrawal”). If I provide 

an instruction to withdraw 

money from My Account, 

Avenue Cash will reduce 

the requested money 

immediately from My 

Account balance and shall 

process the withdrawal 

within the following fifteen 

(15) business days. I 

understand that certain 

restrictions may apply if 

fraud or other potential anti-

money laundering concerns 

are raised. Avenue Cash’s 

internal investigations may 

cause Avenue Cash to hold 

My funds significantly 

longer than the period 

indicated herein. My 

Withdrawal request will be 

processed provided that the 

following requirements are 

met: (a) My instruction 

includes all required 

information; (b) My 

instruction is to make a 

payment through any 

payment method in My 

name used by me when the 

Account was initially 

funded (“Original Payment 

Method”); and (c) My 

Account has been verified. 

If Avenue Cash is unable to 

send My funds or any 

partial amount thereof 

through the Original 

Payment Method, Avenue 

Cash reserves the right to 

ii. Eu entendo que posso 

retirar dinheiro da Minha 

Conta a qualquer momento 

usando as ferramentas 

disponibilizadas para mim 

na Plataforma (uma 

"Retirada"). Se eu fornecer 

uma instrução para retirar 

dinheiro da Minha Conta, 

Avenue Cash irá reduzir o 

dinheiro solicitado 

imediatamente a partir do 

Meu saldo da Conta e deve 

processar a retirada dentro 

dos seguintes quinze (15) 

dias úteis. Compreendo que 

possam se aplicar certas 

restrições se forem 

levantadas questões 

relacionadas à fraude ou 

outras preocupações 

potenciais relacionadas à 

lavagem de dinheiro. As 

investigações internas da 

Avenue Cash podem fazer 

com que a Avenue Cash 

detenha os Meus fundos por 

períodos significativamente 

maiores que o período 

indicado aqui. Minha 

solicitação de saque será 

processada, desde que os 

seguintes requisitos sejam 

atendidos: (a) Minha 

instrução inclui todas as 

informações necessárias; 

(b) Minha instrução é para 

fazer um pagamento através 

de qualquer método de 

pagamento em Meu nome 

utilizado por mim quando a 

Conta foi inicialmente 

financiada ("Método de 

Pagamento Original"); e (c) 

Minha Conta foi verificada. 



 
pay the amount through an 

alternative payment method 

indicated by Me. Avenue 

Cash shall not be held 

responsible for any transfer 

fees or charges charged by 

the receiver resulting from 

the completion of a 

Withdrawal.  

Se a Avenue Cash for 

incapaz de enviar Meus 

fundos ou qualquer 

montante parcial deles 

através do Método de 

Pagamento Original, 

Avenue Cash reserva o 

direito de pagar o montante 

através de um método de 

pagamento alternativo 

indicado por mim. A 

Avenue Cash não será 

responsabilizada por 

quaisquer taxas de 

transferência ou encargos 

cobrados pelo destinatário 

resultantes da conclusão de 

uma Retirada.  

iii. I understand that You may 

aggregate Deposits or 

Withdrawals initiated by 

Me with the funds of other 

customers of Avenue Cash.   

iii. Entendo que Você pode 

agregar depósitos ou 

retiradas iniciados por mim 

com os fundos de outros 

clientes da Avenue Cash.   

iv. I acknowledge and agree 

that all amounts due to 

Avenue Cash, Broker, or 

Advisor (as defined below) 

may be deducted from My 

Account. I authorize 

Avenue Cash to 

automatically debit My 

Account for any applicable 

charges, fees, costs, and 

taxes owed by Me. 

iv. Reconheço e concordo 

que todos os montantes 

devidos à Avenue Cash, 

Corretor, ou Consultor 

(como definido abaixo) 

podem ser deduzidos da 

Minha Conta. Autorizo a 

Avenue Cash a debitar 

automaticamente de Minha 

Conta por quaisquer 

encargos, taxas, custos e 

impostos devidos por Mim. 

6. Brokerage and Advisory Orders. 6. Corretagem e Pedidos do Consultor. 

(A) Platform. In addition to Avenue 

Cash, the Platform is operated by 

Avenue Securities LLC (“Broker”) 

and Avenue Global Advisors, LLC 

(“Advisor”). I understand that My 

relationship with Broker is governed 

by the terms and conditions of that 

certain customer agreement between 

Me and Broker (the “Avenue 

Securities Customer Agreement”) 

(A) Plataforma. Além da Avenue Cash, 

a Plataforma é operada pela Avenue 

Securities LLC ("Corretora") e pela 

Avenue Global Advisors, LLC 

("Consultor"). Compreendo que a 

Minha relação com a Corretora é 

regida pelos termos e condições do 

Contrato do cliente entre mim e a 

Corretora (o "Contrato de Clientes 

da Avenue Securities") e que a 



 
and that My relationship with 

Advisor is governed by the terms 

and conditions of that certain 

customer agreement between Me 

and Advisor (“Advisory Agreement 

for Avenue Global Advisors”) 

together with the Avenue Securities 

Customer Agreement, the 

“Customer Agreements”). My 

account with Broker (“Brokerage 

Account”) and My account with 

Advisor (“Advisory Account”) are 

separate and distinct from My 

Account with Avenue Cash and are 

subject to the terms and conditions 

of each of the respective Customer 

Agreements.   

Minha relação com o Consultor é 

regida pelos termos e condições 

desse Contrato s entre Mim e o 

Consultor ("Contrato de Consultoria 

para a Avenue Global Advisors"), 

juntamente com o Contrato com o 

Cliente da Avenue Securities, os 

"Contratos com o Clientes"). A 

Minha Conta com o Corretor 

("Conta de Corretagem") e a Minha 

Conta com o Consultor ("Conta 

Consultiva") são separadas e 

distintas da Minha Conta com a 

Avenue Cash e estão sujeitas aos 

termos e condições de cada um dos 

respectivos Contratos com os 

Clientes.   

(B) Transfers. Consistent with the terms 

of each of the Customer 

Agreements, I fully understand and 

acknowledge that I must have 

adequate funds in My Account in 

order to place, buy, or make orders 

with Broker and Advisor (an 

“Order”). When placing an Order 

pursuant to the terms of the 

Customer Agreements, I explicitly 

agree, acknowledge and instruct 

Avenue Cash to transfer necessary 

funds in the amount of the purchase 

price from My Account to My 

Brokerage Account. When I place a 

sell order through My Brokerage 

Account or Advisory Account, I 

explicitly understand, acknowledge 

and agree that the proceeds of such 

sell transactions will ultimately be 

transferred to My Account, pursuant 

to the terms of the Customer 

Agreements. I understand that You 

may aggregate My funds with the 

funds of other customers of Avenue 

Cash when initiating any transfers 

related to the above.  

(B) Transferência. Consistente com os 

termos de cada um dos Contrato 

com Clientes, entendo e reconheço 

que devo ter fundos adequados em 

Minha Conta, a fim de colocar, 

comprar ou fazer pedidos com o 

Corretor e o Consultor (um 

"Pedido"). Ao realizar um pedido de 

operação de acordo com os termos 

dos Contratos com o Cliente, eu 

explicitamente concordo, reconheço 

e instruo a Avenue Cash a transferir 

os fundos necessários no montante 

do preço de compra da Minha Conta 

para a Minha Conta de Corretagem. 

Quando coloco um pedido de venda 

através da Minha Conta de 

Corretagem ou Conta de 

Consultoria, explicitamente 

entendo, reconheço e concordo que 

o produto de tais transações de 

venda será, em última análise, 

transferido para a Minha Conta, de 

acordo com os termos dos Contratos 

com o Cliente. Entendo que os Meus 

fundos poderão ser agregados com 

os de outros clientes da Avenue 

Cash quando iniciar quaisquer 

transferências relacionadas com o 

acima.  
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(C) Refusal to Allow Withdrawals. I 

understand that You may refuse to 

allow a Withdrawal from My 

Account if it would leave 

insufficient funds in the Account to 

satisfy an Order or Deposit Account 

Transfer.  Where I initiate a Deposit 

into My Account and then initiate a 

Withdrawal shortly afterwards, You 

reserve the right to delay settlement 

until the relevant Deposit has 

cleared. 

(C) Recusa de permitir retiradas. 

Entendo que Você pode se recusar a 

permitir uma Retirada da Minha 

Conta se deixar fundos insuficientes 

na Conta para satisfazer um Pedido 

ou Transferência de Conta de 

Depósito.  Quando eu iniciar um 

Depósito na Minha Conta e, em 

seguida, iniciar uma retirada pouco 

depois, Você se reserva o direito de 

adiar a liquidação até que o Depósito 

relevante tenha sido liberado. 

7. Deposit Account and Card Services. 7. Depósitos e Serviços de Cartões. 

(A) Deposit Account Transfer Services. 

Avenue Cash serves as service 

provider for Evolve Bank & Trust, 

an FDIC member bank (“Bank”). 

By opening an Account with 

Avenue Cash, I understand that I am 

also able to apply for a Deposit 

Account with Bank to be used for 

family or household purposes only 

(not for business purposes). The 

services offered by Bank in 

connection with the Deposit 

Account may also include the 

issuance of a debit card (the “Card”) 

that will automatically be linked to 

My Deposit Account and be funded 

by My Account (the Deposit 

Account and Card are collectively 

referred to herein as the “Deposit 

Account Services”). “Deposit 

Account” means an FDIC insured 

demand deposit account opened 

with and maintained by Bank 

through the Platform.  I understand 

that if a Card is issued to Me that 

such Card is not a credit card or a 

gift card and may not be gifted, sold 

or transferred. I further understand 

that the terms and conditions of the 

Deposit Account are subject to the 

terms and conditions of the 

customer and cardholder agreement 

provided by Bank, which I will be 

(A) Serviços de Transferência de Contas 

de Depósito. A Avenue Cash serve 

como um prestador de serviços para 

Evolve Bank & Trust, um Banco 

membro da FDIC ("Banco"). Ao 

abrir uma Conta com a Avenue 

Cash, entendo que eu também 

poderei solicitar uma Conta de 

Depósito com Banco para ser usado 

apenas para fins familiares ou 

domésticos (não para fins 

comerciais). Os serviços oferecidos 

pelo Banco em conexão com a 

Conta de Depósito também podem 

incluir a emissão de um cartão de 

débito ("cartão") que será 

automaticamente ligado à Minha 

Conta de depósito e será financiado 

pela Minha Conta (a Conta de 

depósito e cartão são coletivamente 

referidos aqui como os "Serviços de 

Conta de Depósito"). "Conta de 

Depósito", uma Conta de Depósito 

segurada pelo FDIC, aberta e 

mantida pelo Banco através da 

Plataforma.  Compreendo que, se 

me for emitido um cartão, esse 

cartão não será um cartão de crédito 

ou um cartão-presente, portanto não 

pode ser dado como presente, 

vendido ou transferido. Além disso, 

entendo que os termos e condições 

da Conta de Depósito estão sujeitos 



 
required to agree to when, and if, 

Bank establishes a Deposit Account 

for Me and if I am issued a Card in 

connection with such Deposit 

Account (the “Bank 

Documentation”).  I understand that 

the authorization for Deposit 

Account Transfer is originated by 

Me, and the Deposit Account and 

Card offered to Me, from the U.S. 

and governed by U.S. laws and 

regulations.  I understand that 

Avenue Cash is a service provider of 

Bank and any Deposit Account 

established or Card I am issued in 

connection with such Deposit 

Account will be serviced by Avenue 

Cash as Bank’s service provider. 

aos termos e condições do cliente 

referentes ao acordo fornecidos pelo 

Banco, com o qual terei de 

concordar quando, e se, o Banco 

estabelecer uma Conta de Depósito, 

para Mim e, se um cartão for  

emitido para mim será em conexão 

com tal Conta Corrente (a 

"Documentação Bancária").  Eu 

entendo que a autorização para 

transferência de Conta de depósito é 

originada por mim, e a Conta de 

depósito e cartão oferecido a mim, 

dos EUA e regido pelas leis e 

regulamentos dos EUA.  Entendo 

que a Avenue Cash é um prestador 

de serviços de Banco e qualquer 

Conta de Depósito estabelecida ou 

cartão que for emitido para mim terá 

em conexão com tal Conta de 

depósito será atendida pela Avenue 

Cash como prestador de serviços do 

Banco. 

(B) Fund Transfers. Consistent with the 

terms of the Bank Documentation, I 

understand that I may engage in 

various activities with respect to My 

Deposit Account and Card, 

including but not limited to 

effectuating transfers of funds to and 

from My Deposit Account up to the 

amount available in My Deposit 

Account.  I understand; however 

that such transfers to My Deposit 

account will not be accepted by 

Bank if in cash or in any foreign 

currency.  All transfers for deposits 

to My Deposit Account will be 

accepted in U.S. dollars and be 

considered non-cash deposits. I 

explicitly agree, authorize, 

acknowledge and instruct Avenue 

Cash to effectuate any and all 

transfers of funds with respect to My 

Account and My Deposit Account 

consistent with the terms of this 

Agreement, the Bank 

(B) Transferências de Fundos. 

Consistente com os termos da 

documentação do Banco, eu entendo 

que posso me envolver em várias 

atividades no que diz respeito à 

Minha Conta de depósito e cartão, 

incluindo, mas não se limitando a 

efetuar transferências de fundos de e 

para a Minha Conta de Depósito até 

o montante disponível na Minha 

Conta de Depósito.  Compreendo, 

no entanto, que essas transferências 

para a Minha Conta de Depósito não 

serão aceitas pelo Banco em 

dinheiro ou em qualquer moeda 

estrangeira.  Todas as transferências 

para depósitos para Minha Conta 

corrente serão aceitas em dólares 

americanos e não serão 

considerados depósitos em dinheiro. 

Eu explicitamente concordo, 

autorizo, reconheço e instruo a 

Avenue Cash para efetuar qualquer 

e todas as transferências de fundos 
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Documentation, and any other 

actions, activities or instructions that 

I may provide Avenue Cash through 

the Platform, or otherwise, in 

connection with the Deposit 

Account Services (“Deposit 

Account Transfer”).    

com respeito a Minha Conta e 

Minha Conta de Depósito de acordo 

com os termos deste Contrato, a 

Documentação Bancária e outras 

ações, atividades ou instruções para 

que eu possa fornecer a Avenue 

Cash através da Plataforma, ou de 

outra forma, em conexão com o 

Depósito em Conta de Serviços 

("Conta de Depósito de 

Transferência").    

(C) Refusal to Allow Certain Deposit 

Account Instructions. I understand 

that You may refuse to act upon a 

Deposit Account Transfer 

instruction if it would leave 

insufficient funds in My Account in 

order to satisfy any other Deposit, 

Withdrawal, or Order then 

outstanding or received by Avenue 

Cash contemporaneously therewith, 

at Avenue Cash’s sole discretion. If 

You do act upon My Deposit 

Account Transfer instruction and 

My available balance in my Deposit 

Account is not enough to pay the 

transaction, I understand that I may 

be subject to an insufficient or 

unavailable funds fee pursuant to the 

Bank Documentation.  I understand 

that You may also refuse to act upon 

My Deposit Account Transfer 

instruction if You think such 

payment instructions are illegal or 

potentially harmful to You and/or 

Bank.  If You follow My Deposit 

Account Transfer instructions, I 

understand that You may require 

additional security measures to 

protect You and/or Bank from any 

damages or losses in following such 

payment instruction.  

 

 

 

(C) Recusa para Permitir certas 

Instruções da Conta de Depósito. Eu 

entendo que Você pode se negar a 

realizar uma instrução de 

Transferência de Conta de Depósito 

se ela deixar fundos insuficientes na 

Minha Conta para satisfazer 

qualquer outro Depósito, Retirada, 

ou Pedidos então pendente ou 

recebido pela Avenue Cash 

simultaneamente, a critério 

exclusivo da Avenue Cash. Se Você 

agir de acordo com a Minha 

instrução de transferência de Conta 

de depósito e Meu saldo disponível 

na Minha Conta de Depósito não for 

suficiente para pagar a transação, eu 

entendo que eu posso estar sujeito a 

uma taxa de fundos insuficiente ou 

indisponível de acordo com a 

documentação do Banco.  Eu 

entendo que Você também pode se 

recusar a agir com base na Minha 

instrução de transferência de Conta 

de Depósito se Você considerar que 

tais instruções de pagamento são 

ilegais ou potencialmente 

prejudiciais para Você e/ou Banco.  

Se Você seguir as Minhas instruções 

de transferência de Conta de 

depósito, eu entendo que Você pode 

exigir medidas de segurança 

adicionais para protegê-lo e/ou 

Banco de quaisquer danos ou perdas 

ao seguir tais instruções de 

pagamento.  



 
(D) Security for Indebtedness and 

Right of Setoff. 

 

Note: This section does not apply to 

any tax qualified accounts subject 

to the prohibited transaction rules 

of the Internal Revenue Code or 

ERISA, or any indebtedness arising 

therefrom. 

 

As security for the repayment of all 

present or future indebtedness owed 

to You by me under this Agreement,  

or otherwise, including as a result of 

any indebtedness and/or negative 

balance that I may have in my 

account and/or Deposit Account 

with Evolve Bank & Trust, pursuant 

to the Evolve Bank & Trust 

Customer Account and Cardholder 

Agreement or otherwise, I hereby 

grant to You a continuing security 

interest in and lien on, and a right of 

setoff with respect to, all securities 

and other property that are, now or 

in the future, held, carried or 

maintained for any purpose in or 

through the Avenue Securities 

Brokerage Account, and, to the 

extent of such account holder's 

interest in or through, any present or 

future account with You in which 

the account holder has an interest, 

including, but not limited to, all 

securities and other property that 

are, now or in the future, held, 

carried or maintained for any 

purpose in My accounts with 

clearing brokers introduced by 

Avenue Securities LLC. 

 

 

 

 

 

 

If I owe a debt to You or your 

affiliate Avenue Securities LLC, as 

(D) Garantia para Endividamento e 

Direito de Compensação.  

Nota: Esta seção não se aplica a 

quaisquer contas fiscalmente 

qualificadas sujeitas às regras de 

operações proibidas do Internal 

Revenue Code ou ERISA, ou 

qualquer endividamento daí 

decorrente 

Em garantia do reembolso de todas 

as dívidas presentes ou futuras 

devidas a Você por Mim nos termos 

deste Contrato ou de outra forma, 

inclusive em decorrência de dívidas 

minhas e/ou saldos negativos em 

conta e/ou Conta de Depósito 

perante o Evolve Bank & Trust nos 

termos do Evolve Bank & Trust 

Customer Account and Cardholder 

Agreement ou de outra forma, Eu, 

por meio deste instrumento, outorgo 

a Você uma garantia contínua e 

gravame, e um direito de 

compensação com relação a, todos 

os valores e/ou títulos mobiliários e 

outros ativos que são, agora ou que 

no futuro venham a ser, detidos, 

custodiados ou mantidos para 

qualquer finalidade na ou por meio 

da Avenue Securities Brokerage 

Account, e, na medida do interesse 

do titular da conta em ou por meio 

de, qualquer conta presente ou 

futura com você na qual o titular da 

conta tenha direito, incluindo, mas 

não se limitando a, todos os títulos e 

valores mobiliários e outros ativos 

que são, agora ou no futuro, detidos, 

custodiados ou mantidos para 

qualquer finalidade em Minhas 

contas com clearing brokers  

(custodiantes) introduzidos pela 

Avenue Securities LLC. 

 

Se Eu tiver uma dívida junto à Você 



 
the result of a transfer between an 

account of Avenue Securities LLC 

and You, where provisional credit 

has been granted and final 

settlement is not received, I agree 

that Avenue Securities LLC and 

You, are entitled to setoff such debt, 

in whole or in part, against assets in 

any account of Avenue Securities 

LLC, with You or with any clearing 

broker introduced by Avenue 

Securities LLC, involved in such 

transfer, without further notice. 

 

 

 

Additionally, as security for all 

present or future indebtedness owed 

to You by me under this Agreement,  

or otherwise, I expressly authorize 

Avenue Securities DTVM Ltda. to 

retain any and all funds in my 

account and to block any transfer of 

funds out of my account, except for 

transfers within My Avenue 

accounts for specific purpose of 

paying my indebtedness/negative 

balance before You. 

You may exercise your security 

interest or right of set-off without 

prior recourse to other sources of 

repayment or collateral, if any, and 

even if such action causes me to lose 

interest, incur any penalty or suffer 

any other consequence. If You 

exercise your security interest or 

right to set-off, I will be notified by 

You to the extent required by 

applicable law. If the law imposes 

conditions or limits on your ability 

to take or set off funds in my 

Account, to the extent that I may do 

so by contract, I waive those 

conditions and limits, and I 

authorize You to apply funds as You 

deem applicable.  

ou a sua afiliada Avenue Securities 

LLC, como resultado de uma 

transferência entre uma conta da 

Avenue Securities LLC e Você, 

onde o crédito provisório foi 

concedido e a liquidação final não 

foi recebida, eu concordo que a 

Avenue Securities LLC e Você tem 

o direito de compensar tal dívida, no 

todo ou em parte, contra ativos em 

qualquer conta da Avenue Securities 

LLC, com Você ou com qualquer 

clearing brokers  (custodiantes) 

introduzidos pela Avenue Securities 

LLC., envolvido em tal 

transferência, sem aviso prévio. 

 

Além disso, como garantia de todas 

as dívidas presentes ou futuras 

devidas a Você por mim sob este 

Contrato, ou de outra forma, 

autorizo expressamente a Avenue 

Securities DTVM Ltda. a reter todos 

e quaisquer fundos em minha conta 

e a bloquear qualquer transferência 

de fundos para fora de minha conta, 

exceto para transferências dentro de 

minhas contas no grupo Avenue 

para fins específicos de pagamento 

de minha dívida/saldo negativo 

perante Você. 

Você pode exercer a sua garantia ou 

seu direito de compensação sem que 

seja necessário recorrer previamente 

a outras fontes de reembolso ou 

garantia, se houver, e mesmo se tal 

ação me fizer perder dinheiro, 

incorrer em qualquer penalidade ou 

sofrer qualquer outra consequência. 

Se Você exercer seu direito de 

garantia ou direito de compensação, 

serei notificado na medida em que 

exigido por lei aplicável. Se a lei 

impuser condições ou limites à sua 

capacidade de retirar ou compensar 

fundos na minha Conta, na medida 



 
em que posso fazê-lo por contrato, 

renuncio a essas condições e limites 

e autorizo Você a aplicar os recursos 

conforme julgar aplicável. 

  

8. No Tax Advice. I understand that Avenue 

Cash does not provide tax or legal advice. 

8. Sem Conselhos Fiscais. Sei que a Avenue 

Cash não fornece conselhos fiscais ou 

jurídicos. 

9. Discontinuation of Service. I understand 

that You may discontinue My Account and 

any services related to My Account 

immediately by providing written notice to 

Me. I fully understand that in the event that 

Avenue Cash discontinues My Account or 

access to My Account that I may no longer 

be able to transact out of My Brokerage 

Account or Advisory Account. 

9. Interrupção do serviço. Eu entendo que 

Você pode descontinuar Minha Conta e 

quaisquer serviços relacionados com a 

Minha Conta imediatamente, fornecendo-

me notificação por escrito. Compreendo 

perfeitamente que, no caso de a Avenue 

Cash suspender a Minha Conta ou o acesso 

à Minha Conta, posso já não ser capaz de 

efetuar transações a partir da Minha Conta 

de Corretagem ou da Minha Conta de 

Consultoria. 

10. Telephone Conversations and Electronic 

Communications. I understand and agree 

that You may record and monitor any 

telephone or electronic communications 

with Me. Unless otherwise agreed in writing 

in advance, You do not consent to the 

recording of telephone conversations by any 

third party or Me. I acknowledge and 

understand that not all telephone or 

electronic communications are recorded by 

You, and You do not guarantee that 

recordings of any particular telephone or 

electronic communications will be retained 

or capable of being retrieved. 

10. Conversas Telefônicas e Comunicações 

Eletrônicas. Compreendo e concordo que 

Você possa gravar e monitorar qualquer 

ligação telefônica ou comunicações 

eletrônicas comigo. Salvo acordo em 

contrário por escrito com antecedência, 

Você não concorda com a gravação de 

conversas telefônicas por qualquer terceiro 

ou por mim. Reconheço e compreendo que 

nem todas as comunicações telefônicas ou 

eletrônicas são gravadas por Você, e Você 

não garante que as gravações de um 

determinado telefone ou comunicações 

eletrônicas sejam mantidas ou possam ser 

recuperadas. 

11. Oral Authorization. I agree that You shall 

be entitled to act upon any oral instructions 

given by Me so long as You reasonably 

believe such instruction was actually given 

by Me or My authorized agent. 

11. Autorização Oral. Concordo que Você terá 

o direito de agir de acordo com quaisquer 

instruções orais que lhe sejam dadas por 

mim, desde que acredite razoavelmente que 

essas instruções foram dadas por mim ou 

pelo Meu agente autorizado. 

12. Limitation of Liability; Indemnification.  12. Limitação da Responsabilidade; 

Indemnização.  

(A) I UNDERSTAND AND AGREE 

THAT YOU, YOUR AFFILIATES, 

(A) EU ENTENDO E CONCORDO 

QUE VOCÊ, SUAS AFILIADAS, 



 
YOUR RESPECTIVE OFFICERS, 

DIRECTORS, AND 

EMPLOYEES, AND THIRD 

PARTY SERVICE PROVIDERS 

WILL NOT BE LIABLE TO ME 

OR TO THIRD PARTIES UNDER 

ANY CIRCUMSTANCES, OR 

HAVE ANY RESPONSIBILITY 

WHATSOEVER, FOR ANY 

SPECIAL, INDIRECT, 

INCIDENTAL, PUNITIVE OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES 

(INCLUDING LOST PROFITS, 

AND DAMAGES) THAT I MAY 

INCUR IN CONNECTION WITH 

MY USE OF THE SERVICES 

PROVIDED BY YOU UNDER 

THIS AGREEMENT, 

INCLUDING MY USE OF THE 

APP AND THE WEBSITE, AND 

MY USE OF ANY SERVICES OF 

ANY KIND MADE AVAILABLE 

THROUGH THE PLATFORM BY 

ANY THIRD PARTY, 

INCLUDING THE DEPOSIT 

ACCOUNT SERVICES (THE 

“SERVICES”). YOU, YOUR 

AFFILIATES, AND YOUR 

RESPECTIVE OFFICERS, 

DIRECTORS, AND EMPLOYEES 

SHALL NOT BE LIABLE BY 

REASON OF DELAYS OR 

INTERRUPTIONS OF THE 

SERVICES OR 

TRANSMISSIONS, OR 

FAILURES OF PERFORMANCE 

OF YOUR SYSTEMS, 

REGARDLESS OF CAUSE, 

INCLUDING THOSE CAUSED 

BY GOVERNMENTAL OR 

REGULATORY ACTION, THE 

ACTION OF ANY EXCHANGE 

OR OTHER SELF REGULATORY 

ORGANIZATION, OR THOSE 

CAUSED BY SOFTWARE OR 

HARDWARE MALFUNCTIONS. 

SEUS RESPECTIVOS 

FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E 

EMPREGADOS E 

PRESTADORES DE SERVIÇOS 

TERCEIROS NÃO SERÃO 

RESPONSÁVEIS PERANTE MIM 

OU TERCEIROS SOB 

QUAISQUER 

CIRCUNSTÂNCIAS, OU TERÃO 

QUALQUER 

RESPONSABILIDADE, POR 

QUAISQUER DANOS 

ESPECIAIS, INDIRETOS, 

INCIDENTAIS, PUNITIVOS OU 

CONSEQUENTES (INCLUINDO 

PERDA DE LUCROS, PERDA E 

DANOS) QUE EU POSSA TER 

EM CONEXÃO COM O MEU 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

FORNECIDOS POR VOCÊ SOB 

ESTE CONTRATO, INCLUINDO 

A MINHA UTILIZAÇÃO DO 

APLICATIVO E DO SITE, E O 

MEU USO DE QUAISQUER 

SERVIÇOS DE QUISQUER 

NATUREZA 

DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS 

DA PLATAFORMA POR 

TERCEIROS, INCLUINDO A 

CONTA DE DEPÓSITO DE 

SERVIÇOS ("SERVIÇOS"). 

VOCÊ, SUAS AFILIADAS, E 

SEUS RESPECTIVOS 

FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E 

FUNCIONÁRIOS NÃO SERÃO 

RESPONSÁVEIS POR ATRASOS 

OU INTERRUPÇÕES DOS 

SERVIÇOS OU TRANSMISSÕES, 

OU FALHAS DE DESEMPENHO 

DE SEUS SISTEMAS, 

INDEPENDENTEMENTE DE 

CAUSA, INCLUINDO AQUELES 

CAUSADOS POR AÇÃO 

GOVERNAMENTAL OU 

REGULATÓRIA, A AÇÃO DE 

QUALQUER TROCA OU OUTRA 

ORGANIZAÇÃO AUTO-

REGULATÓRIA, OU AQUELES 



 
CAUSADOS POR FALHAS DE 

SOFTWARE OU HARDWARE. 

(B) Except as otherwise provided by 

law, You, or any of Your affiliates 

or respective partners, officers, 

directors, employees or agents 

(collectively, “Indemnified Parties”) 

shall not be liable for any expenses, 

losses, costs, damages, liabilities, 

demands, debts, obligations, 

penalties, charges, claims, causes of 

action, penalties, fines and taxes of 

any kind or nature (including legal 

expenses and attorneys’ fees) 

(whether known or unknown, 

absolute or contingent, liquidated or 

unliquidated, direct or indirect, due 

or to become due, accrued or not 

accrued, asserted or unasserted, 

related  or  not  related  to  a  third  

party claim, or otherwise) 

(collectively, “Losses”) are 

determined by a court of competent 

jurisdiction or an arbitration panel in 

a final non-appealable judgment or 

order to have resulted solely from 

Your, or any of Your affiliates’ 

gross negligence or intentional 

misconduct. In addition, I agree that 

the Indemnified Parties shall have 

no liability for, and I agree to 

indemnify, defend and hold 

harmless the Indemnified Parties 

from all Losses that result from: (i) 

any noncompliance by Me with any 

of the terms and conditions of this 

Agreement; (ii) any third-party 

actions related to My use of the App 

or the Website; (iii) My or My 

agent’s misrepresentation or alleged 

misrepresentation, or act or 

omission; (iv) Indemnified Parties 

following My or My agent’s 

directions or instructions, or failing 

to follow My or My agent’s 

unlawful or unreasonable directions 

or instructions; (v) any activities or 

(B) Exceto como de outra maneira 

fornecido pela lei, Você, ou 

qualquer de Seus afiliados ou 

parceiros, executivos, diretores, 

funcionários ou agentes 

(coletivamente, "Partes 

Indenizadas") não serão 

responsáveis por quaisquer custos, 

perdas, danos, responsabilidades, 

demandas, dívidas, obrigações, 

penalidades, reclamações, causas de 

ação, penalidades, multas e 

impostos de qualquer tipo ou 

natureza (incluindo despesas 

judiciais e honorários de advogados) 

(se conhecido ou desconhecido, 

absoluta ou contingente, liquidadas 

ou não liquidada, direta ou indireta, 

devido ou a tornar-se devido, 

acréscimos ou não vencidos, 

declarado ou não definidas, 

relacionados ou não relacionados a 

uma reclamação de terceiros, ou de 

outra forma) (coletivamente, as 

"Perdas") são determinadas por um 

tribunal de jurisdição competente ou 

um painel arbitral não recorrível ou 

ordem resultante, exclusivamente de 

Sua ou de qualquer de Suas 

afiliadas, negligência grosseira ou 

má conduta intencional. Além disso, 

eu concordo que as Partes 

Indenizadas não possuirão nenhuma 

responsabilidade por, e eu concordo 

em indenizar, defender e isentar de 

responsabilidade as Partes 

Indenizadas de todas as Perdas que 

resultam de: i) qualquer 

descumprimento por Mim com 

qualquer um dos termos e condições 

deste Contrato; (ii) de terceiros, 

ações relacionadas ao uso do 

Aplicativo ou do site; (iii) a 

comunicação inequívoca ou 

declaração falsa, ou de ato ou 



 
services of the Indemnified Parties 

in connection with My Account 

(including any technology services, 

reporting, trading, research or 

capital introduction services, 

settlement or processing of any 

transfer of funds to or from My 

Account(s) herein); or (vi) the 

failure by any person not controlled 

by the Indemnified Parties and their 

affiliates to perform any obligations 

to Me. Further, if I authorize or allow 

third parties to gain access to Your 

services, including My Accounts, I 

will indemnify, defend and hold 

harmless You, Your affiliates, and 

Your and Your affiliates’ respective 

officers and employees against any 

Losses arising out of claims or suits 

by   such   third   parties   based   

upon or relating to such access and 

use. Avenue Cash does not warrant 

against loss of use or any direct, 

indirect or consequential damages 

or Losses to Me caused by My 

assent, expressed or implied, to a 

third party accessing My Account or 

information, including access 

provided through any other third 

party systems or sites. 

omissão do Meu Agente ou minha; 

(iv) Partes indenizadas seguindo as 

minhas instruções ou do meu 

Agente, ou deixando de seguir as 

orientações ou instruções ilegais ou 

irracionais minhas ou do Meu 

agente; (v) quaisquer outras 

atividades ou serviços das Partes 

Indenizadas relacionadas com 

Minha Conta (incluindo qualquer 

tecnologia de serviços, elaboração 

de relatórios, de negociação, de 

investigação ou de capital a 

introdução de serviços, a liquidação 

ou o processamento de qualquer 

transferência de fundos de e para 

Minha(s) Conta(s) neste 

documento); ou (vi) a falha de 

qualquer pessoa não controlada 

pelas Partes Indenizadas e seus 

afiliados para executar quaisquer 

obrigações para Comigo. Além 

disso, se eu autorizar ou permitir que 

terceiros obtenham acesso aos seus 

serviços, incluindo Minhas Contas, 

eu vou indenizar, defender e manter 

inofensivo Você, seus afiliados, e 

seus respectivos agentes e 

funcionários de seus afiliados contra 

quaisquer perdas decorrentes de 

reivindicações ou processos por tais 

terceiros com base em ou 

relacionados a esse acesso e uso. A 

Avenue Cash não possui garantia 

contra a perda de uso ou quaisquer 

danos ou perdas diretas, indiretas ou 

consequentes para mim causados 

por Meu consentimento, expresso 

ou implícito, para um terceiro que 

acesse a Minha Conta ou 

informações, incluindo o acesso 

fornecido através de quaisquer 

outros sistemas ou sites de terceiros. 

(C) I consent to the use of automated 

systems or service bureaus by You 

and Your affiliates in conjunction 

with My Account, including record 

(C) Autorizo a utilização de sistemas 

automatizados ou de gabinetes de 

serviços por Você e pelas suas filiais 

em conjunto com a Minha Conta, 



 
keeping, reporting and account 

reconciliation and risk management 

systems (collectively “Automated 

Systems”). I understand that the use 

of Automated Systems entails risks, 

such as interruption or delays of 

service, errors or omissions in the 

information provided, system 

failure and errors in the design or 

functioning of such Automated 

Systems (collectively, a “System 

Failure”) that could cause 

substantial damage, expense, or 

liability to Me. I understand and 

agree that Indemnified Parties will 

have no liability whatsoever for any 

of My Losses arising out of or 

relating to a System Failure. I also 

agree that Indemnified Parties will 

have no responsibility or liability to 

Me in connection with the 

performance or non- performance 

by any third party or any of their 

respective agents or affiliate. I agree 

that Indemnified Parties will have no 

liability, to Me or to third parties,  or 

responsibility  whatsoever for: (i) 

any Losses resulting from a cause 

over which Indemnified Parties do 

not have direct control; and (ii) any 

special, indirect, incidental, 

consequential, punitive or 

exemplary damages (including lost 

profits, trading losses and damages) 

that I may incur in connection with 

My use of the App, the Website, and 

other services provided by 

Indemnified Parties under this 

Agreement. Further, if I authorize or 

allow third parties to gain access to 

Your services, including My 

Accounts, I will indemnify, defend 

and hold harmless You, Your 

affiliates, and Your and Your 

affiliates’ respective officers and 

employees against any Losses 

arising out of claims or suits by such 

third parties based upon or relating 

incluindo sistemas de manutenção 

de registros, relatórios e 

reconciliação de Contas e sistemas 

de gestão de riscos (coletivamente 

"Sistemas Automatizados"). 

Entendo que a utilização de 

Sistemas Automatizados, implica 

riscos, tais como interrupções ou 

atrasos de serviço, erros ou 

omissões nas informações 

fornecidas, falha de sistema e erros 

no projeto ou funcionamento de tais 

Sistemas Automatizados 

(coletivamente, uma "Falha do 

Sistema") que pode causar graves 

danos, despesas ou responsabilidade 

para Mim. Compreendo e concordo 

que as partes indemnizadas não 

terão qualquer responsabilidade por 

quaisquer das Minhas perdas 

decorrentes ou relacionadas com 

uma falha do sistema. Também 

concordo que as partes indenizadas 

não terão nenhuma responsabilidade 

para comigo em conexão com o 

desempenho ou não Desempenho 

por qualquer terceiro ou qualquer de 

seus respectivos agentes ou 

afiliados. Concordo que as Partes 

Indenizadas não se responsabilizam, 

por Mim ou por terceiros, ou a 

responsabilidade por: (i) quaisquer 

Perdas resultantes de uma causa 

sobre a qual as Partes Indenizadas 

não temos controle direto; e (ii) 

danos especiais, indiretos, 

incidentais, consequentes, punitivos 

ou exemplares (incluindo perda de 

lucros, perdas comerciais e danos) 

que eu possa ter relação com o uso 

do Aplicativo, Site, e outros serviços 

prestados pelas Partes Indenizadas 

sob este Contrato. Além disso, se eu 

autorizar ou permitir que terceiros 

obtenham acesso aos Seus serviços, 

incluindo Minhas Contas, eu vou 

indenizar e defender seus afiliados, 

e seus respectivos oficiais e 



 
to such access and use. funcionários de seus afiliados contra 

quaisquer perdas decorrentes de 

reivindicações ou processos por tais 

terceiros com base em ou 

relacionados a esse acesso e uso. 

13. Effect of Attachment or Sequestration of 

Accounts. You shall not be liable for 

refusing to obey any instruction given by or 

for Me with respect to any of My Accounts 

that has or have been subject to an 

attachment or sequestration in any legal 

proceeding against Me, and You shall be 

under no obligation to contest the validity of 

any such attachment or sequestration. 

13. Efeito da Penhora ou da Penhora de 

Contas. Você não será responsável por se 

recusar a obedecer a qualquer instrução dada 

por mim ou para mim a respeito de qualquer 

uma das Minhas Contas que tenha ou tenham 

sido sujeitas a embargo ou sequestro em 

qualquer processo legal contra mim, e Você 

não terá nenhuma obrigação de contestar a 

validade de tal embargo ou sequestro. 

14. Event of Death. It is agreed that in the event 

of My death, or the death of one of the joint 

Account holders, as applicable, the 

representative of My estate or the survivor or 

survivors, as applicable, shall immediately 

give You written notice thereof, and You 

may, before or after receiving such notice, 

take such proceedings, require such papers 

and inheritance or estate tax waivers, retain 

such portion of, or restrict activity in the 

Account as You may deem advisable to 

protect You against any tax, liability, penalty 

or loss under any present or future laws or 

otherwise. Notwithstanding the above, in the 

event of My death or the death of one of the 

joint Account holders, all open directions or 

instructions shall be canceled, but You shall 

not be responsible for any action taken on 

such instructions or directions prior to the 

actual receipt of notice of death. Further, 

You may in Your discretion close out any or 

all of the Accounts without awaiting the 

appointment of a personal representative for 

My estate and without demand upon or 

notice to any such personal representative. 

The estate of the Account holder or any of 

the Account holders, in case of a joint 

Account, who has died shall be liable and, in 

case of joint Accounts, each survivor shall 

continue to be liable, jointly and severally, to 

You for any net debit balance or loss in said 

account in any way resulting from the 

completion of instructions or directions 

14. Caso de Morte. Fica acordado que, em caso 

de Minha morte, ou a morte de um dos 

titulares de Conta conjunta, conforme o 

caso, o representante da Minha herança ou o 

sobrevivente ou sobreviventes, conforme o 

caso, deverá, imediatamente, enviar por 

escrito uma notificação, e Você poderá, 

antes ou após o recebimento de tal 

notificação, tomar os seguintes 

procedimentos, exigir documentos e 

renúncias de imposto de herança ou 

propriedade, reter os valor referentes a tais 

situações, ou restringir a atividade na Conta 

conforme Você julgar conveniente para 

protegê-lo contra qualquer imposto, 

responsabilidade, penalidade ou  perda sob 

quaisquer leis presentes ou futuras. Não 

obstante o acima exposto, no caso da Minha 

morte ou da morte de um dos titulares de 

Conta conjunta, todas as instruções ou 

instruções abertas serão canceladas, mas 

Você não será responsável por qualquer ação 

tomada sobre tais instruções ou instruções 

antes da recepção real da notificação de 

morte. Além disso, Você pode, a seu critério, 

fechar qualquer ou todas as Contas sem 

aguardar a nomeação de um representante 

pessoal para a Minha propriedade e sem 

exigir ou avisar qualquer representante 

pessoal. O espólio do Titular da Conta ou 

qualquer um dos titulares da Conta, no caso 

de Conta conjunta, que morreu deve ser 

responsável e, em caso de Contas conjuntas, 



 
initiated prior to the receipt by You of the 

written notice of the death of the decedent or 

incurred in the liquidation of the Account or 

the adjustment of the interests of the 

respective parties, and for all other 

obligations pursuant to this Agreement. 

Such notice shall not affect Your rights 

under this Agreement to take any action that 

You could have taken if I had not died. 

cada sobrevivente continuará a ser 

responsável, solidariamente, para qualquer 

saldo líquido de débito ou perda na referida 

Conta, de forma alguma resultante da 

conclusão de instruções ou instruções 

iniciadas antes do recebimento, por Você, da 

notificação por escrito da morte ou 

incorridos na liquidação da Conta ou o ajuste 

dos interesses das respectivas partes, e para 

todas as outras obrigações nos termos deste 

Contrato. Tal notificação não afetará os seus 

direitos ao concedidos neste Contrato para 

tomar quaisquer medidas que pudesse ter 

tomado se não tivesse morrido. 

15. Unclaimed Property. If there are funds in 

My Account, and You are unable to contact 

Me at the address shown in Avenue Cash’s 

records, and has no record of My use of My 

Account for an extended period (as defined 

by applicable law of the state of My 

residence), Avenue Cash may be required to 

report and deliver these funds to the 

applicable governmental authority as 

unclaimed property.  Avenue Cash reserves 

the right to deduct a dormancy fee or other 

administrative charges from such unclaimed 

funds, as permitted by applicable law.   

15. Propriedade Não Reclamada. Se houver 

fundos na Minha Conta, e Você não 

conseguir entrar em Contato Comigo no 

endereço indicado nos registros da Avenue 

Cash, e não tem nenhum registro de uso de 

Minha Conta por um período prolongado 

(conforme definido pela legislação aplicável 

do estado de Minha residência), Avenue 

Cash pode ser acionada para reportar  e 

entregar esses fundos para a autoridade 

governamental como propriedade não 

reclamada.  A Avenue Cash reserva-se no 

direito de deduzir uma taxa de inatividade ou 

outros encargos administrativos desses 

fundos não reclamados, conforme permitido 

pela lei aplicável.   

16. Fees and Charges. I understand that 

Avenue Cash may charge fees for executing 

Deposits and Withdrawals, Orders and for 

other services provided under this 

Agreement. I agree to pay all applicable 

federal, state, local, and foreign taxes. I 

authorize Avenue to automatically debit My 

Account for any such charges, fees, and 

taxes. Fee rates are available at 

https://avenue.us/en/costs/. I agree to pay 

any such fees at the then-prevailing rate. I 

acknowledge that the prevailing rate of fees 

may change, and that change may occur 

without notice, unless required by applicable 

law. I agree to be bound by such changes.   I 

understand that Bank, Broker or Advisor 

may charge Me fees separate and apart from 

16. Taxas e Encargos. Entendo que a Avenue 

Cash pode cobrar taxas pela execução de 

Depósitos e Retirada, Pedidos e outros 

serviços prestados ao abrigo deste Contrato. 

Concordo em pagar todos os impostos 

federais, estaduais, locais e estrangeiros. 

Autorizo a Avenue a debitar 

automaticamente a Minha Conta por 

quaisquer encargos, taxas e impostos. As 

taxas estão disponíveis em: 

https://avenue.us/custos/. Concordo em 

pagar essas taxas à taxa então vigente. 

Reconheço que a taxa prevalecente de taxas 

pode mudar, e essa alteração pode ocorrer 

sem aviso prévio, a menos que exigido pela 

lei aplicável. Concordo em estar vinculado a 

tais mudanças.   Sei que o Banco, Corretor 

https://avenue.us/custos/


 
the fees provided for under this Agreement, 

pursuant to the applicable agreement I enter 

into with Bank, Broker or Advisor 

(respectively). 

ou Consultor podem cobrar-me taxas 

separadas e, para além das taxas previstas no 

presente Contrato, em conformidade com o 

Contrato aplicável que celebro com o Banco, 

Corretor ou Consultor (respectivamente). 

17. Electronic Delivery of Account 

Information. All communications, notices, 

legal disclosures, and other materials related 

to My Account or this Agreement, including 

account statements, notices, disclosures, 

regulatory communications and other 

information, documents, data and records 

regarding My Account (the 

“Communications”), or an alert that any 

such Communication has been posted to the 

secure section of the Website or the App, and 

is available for viewing, may be sent to Me 

at the mailing address for My Account or the 

e-mail address that I have given to You in 

My account application (to either e-mail 

address in the case of joint accounts where 

each account holder has given an e-mail 

address; notice to both e-mail addresses is 

not required) or at such other address as I 

may hereafter give You in writing or by e-

mail at least ten (10) calendar days prior to 

delivery, and all communications so sent, 

whether in writing or otherwise, shall be 

deemed given to Me personally, whether 

actually received or not. I will read and 

understand the Communications provided to 

me and in the event I do not will contact the 

provider of the Communication be it You, 

your affiliate, or a third party. 

17. Entrega Eletrônica de Informações da 

Conta. Todas as comunicações, 

notificações, divulgações legais, e outros 

materiais relacionados com a Minha Conta 

ou a este Contrato, incluindo a Conta de 

declarações, avisos, divulgações, 

reguladores de comunicações e outras 

informações, documentos, dados e registros 

relativos a Minha Conta ("Comunicações"), 

ou um alerta de que qualquer Comunicação 

que foi lançada para o seção segura do Site 

ou o Aplicativo e está disponível para a 

visualização, pode ser enviado para Mim no 

endereço de correspondência da Minha 

Conta ou o endereço de e-mail que eu forneci 

a Você na Minha aplicação para abertura de 

conta (para o e-mail, no caso de Contas 

conjuntas, onde cada detentor da Conta 

forneceu um endereço de e-mail, não é 

necessário enviar a comunicação à ambos 

endereços eletrônicos) ou em outro endereço 

que eu possa daqui em diante dar, por escrito 

ou por e-mail com pelo menos dez (10) dias 

corridos antes da entrega, e todas as 

comunicações enviadas, se, por escrito ou de 

outra forma, será considerada entregue a 

Mim, pessoalmente, se, na verdade, 

recebidos ou não. Vou ler e entender as 

Comunicações fornecidas para mim e no 

caso de não contatar o fornecedor da 

comunicação, seja Você, seu afiliado, ou um 

terceiro. 

18. Arbitration. THIS AGREEMENT 

CONTAINS AN ARBITRATION 

PROVISION. BY ENTERING INTO THIS 

AGREEMENT THE PARTIES AGREE AS 

FOLLOWS: 

18. Arbitragem ESTE CONTRATO CONTÉM 

UMA DISPOSIÇÃO DE ARBITRAGEM. 

AO CELEBRAR O PRESENTE 

CONTRATO, AS PARTES ACORDAM 

NO SEGUINTE: 

ALL PARTIES TO THIS AGREEMENT ARE 

GIVING UP THE RIGHT TO SUE EACH 

OTHER IN COURT, INCLUDING THE RIGHT 

TO A TRIAL BY JURY EXCEPT AS 

TODAS AS PARTES NESTE CONTRATO 

ESTÃO RENUNCIANDO AO DIREITO DE 

PROCESSAR-SE MUTUAMENTE EM 

TRIBUNAL, INCLUINDO O DIREITO A UM 



 
PROVIDED BY THE RULES OF THE 

ARBITRATION FORUM IN WHICH A CLAIM 

IS FILED; 

JULGAMENTO PELO JÚRI, EXCETO NOS 

TERMOS PREVISTOS NAS REGRAS DO 

FÓRUM DE ARBITRAGEM EM QUE UMA 

RECLAMAÇÃO É APRESENTADA; 

ARBITRATION AWARDS ARE GENERALLY 

FINAL AND BINDING; A PARTY'S ABILITY 

TO HAVE A COURT REVERSE OR MODIFY 
AN ARBITRATION AWARD IS VERY 

LIMITED; 

AS SENTENÇAS ARBITRAIS SÃO 

GERALMENTE DEFINITIVAS E 

VINCULATIVAS; A CAPACIDADE DE UMA 

PARTE DE TER UM TRIBUNAL A ANULAR 

OU A ALTERAR UMA SENTENÇA 

ARBITRAL É MUITO LIMITADA.; 

THE ABILITY OF THE PARTIES TO OBTAIN 

DOCUMENTS, WITNESS STATEMENTS AND 

OTHER DISCOVERY IS GENERALLY MORE 

LIMITED IN ARBITRATION THAN IN COURT 

PROCEEDINGS; 

A CAPACIDADE DAS PARTES PARA OBTER 

DOCUMENTOS, DEPOIMENTOS DE 

TESTEMUNHAS E OUTRAS DESCOBERTAS 

É GERALMENTE MAIS LIMITADA EM 

ARBITRAGEM DO QUE EM PROCESSOS 

JUDICIAIS.; 

THE RULES OF SOME ARBITRATION 

FORUMS MAY IMPOSE TIME LIMITS FOR 

BRINGING A CLAIM IN ARBITRATION; AND 

AS REGRAS DE ALGUNS FÓRUNS DE 

ARBITRAGEM PODEM IMPOR PRAZOS 

PARA APRESENTAR UM PEDIDO DE 

ARBITRAGEM; E 

THE RULES OF THE ARBITRATION FORUM 

IN WHICH THE CLAIM IS FILED, AND ANY 

AMENDMENTS THERETO, SHALL BE 

INCORPORATED INTO THIS AGREEMENT. 

AS REGRAS DO FÓRUM DE ARBITRAGEM 

EM QUE O PEDIDO É APRESENTADO, BEM 

COMO QUAISQUER ALTERAÇÕES A ESSAS 

REGRAS, DEVEM SER INCORPORADAS NO 

PRESENTE CONTRATO. 

THIS ARBITRATION PROVISION SHOULD 

BE READ IN CONJUNCTION WITH THE 

DISCLOSURES IN THIS AGREEMENT. ANY 

AND ALL CONTROVERSIES, DISPUTES OR 

CLAIMS BETWEEN AVENUE CASH AND 

CUSTOMER OR THEIR REPRESENTATIVES, 

EMPLOYEES, DIRECTORS, OFFICERS, OR 

CONTROL PERSONS, ARISING OUT OF, IN 

CONNECTION WITH, FROM, OR WITH 

RESPECT TO (a) ANY PROVISIONS OF OR 

THE VALIDITY OF THIS AGREEMENT OR 

OTHER AGREEMENTS RELATING TO YOUR 

ACCOUNT, (b) THE RELATIONSHIP OF THE 

PARTIES HERETO, OR (c) ANY 

CONTROVERSY ARISING OUT OF AVENUE 

CASH’S BUSINESS OR ANY ACCOUNT 

(COLLECTIVELY, "CLAIMS"), SHALL BE 

CONDUCTED SOLELY BY ARBITRATION   

PURSUANT  TO   THE  RULES THEN IN  

EFFECT OF THE AMERICAN ARBITRATION 

ASSOCIATION. ARBITRATION MUST BE 

ESTA DISPOSIÇÃO ARBITRAL DEVERÁ SER 

LIDA EM CONJUGAÇÃO COM AS 

DIVULGAÇÕES CONSTANTES DO 

PRESENTE CONTRATO. QUALQUER E 

TODAS AS CONTROVÉRSIAS, LITÍGIOS OU 

RECLAMAÇÕES, ENTRE A AVENUE CASH E 

O CLIENTE OU SEUS REPRESENTANTES, 

FUNCIONÁRIOS, CONSELHEIROS, 

DIRETORES, OU PESSOAS RESPONSÁVEIS, 

DECORRENTES, EM CONEXÃO COM, A 

PARTIR DE, OU COM RELAÇÃO A (a) 

QUAISQUER DISPOSIÇÕES OU A VALIDADE 

DO PRESENTE CONTRATO OU DE OUTROS 

CONTRATOS RELACIONADOS A SUA 

CONTA, (b) A RELAÇÃO DAS PARTES 

CONTRATANTES, OU (c) QUALQUER 

CONTROVÉRSIA DECORRENTE DA 

AVENUE CASH DE NEGÓCIOS OU DE 

QUALQUER CONTA (COLETIVAMENTE, as 

"REIVINDICAÇÕES"), DEVEM SER 

REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR 



 
COMMENCED BY SERVICE OF A WRITTEN 

DEMAND FOR ARBITRATION OR A 

WRITTEN NOTICE OF INTENTION TO 

ARBITRATE UPON THE OTHER PARTY. THE 

DECISION AND AWARD OF THE 

ARBITRATOR(S) SHALL BE CONCLUSIVE 

AND BINDING UPON ALL PARTIES, AND 

ANY JUDGMENT UPON OR ANY AWARD 

RENDERED MAY BE ENTERED IN A COURT 

HAVING JURISDICTION THEREOF, AND 

NEITHER PARTY SHALL OPPOSE SUCH 

ENTRY. ANY SUCH ARBITRATION SHALL 

BE HELD IN THE CITY AND STATE WHERE 

AVENUE CASH’S PRINCIPAL OFFICE IS 

LOCATED AT THE TIME SUCH 

ARBITRATION IS COMMENCED. THE 

PARTIES AGREE THAT THERE SHALL BE 

NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY 

CLAIMS TO BE ARBITRATED ON A CLASS 

ACTION BASIS, AND THE CLIENT 

EXPRESSLY WAIVES ANY RIGHT TO BRING 

A CLASS ACTION LAWSUIT OR 

ARBITRATION AGAINST AVENUE CASH OR 

ITS REPRESENTATIVES, EMPLOYEES, 

DIRECTORS, OFFICERS, OR CONTROL 

PERSONS WITH RESPECT TO ANY CLAIMS. 

ARBITRAGEM DE ACORDO COM AS 

REGRAS ENTÃO EM VIGOR DA 

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 

ARBITRAGEM. A ARBITRAGEM DEVE SER 

INICIADA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DE UM 

PEDIDO ESCRITO DE ARBITRAGEM OU DE 

UMA NOTIFICAÇÃO ESCRITA DE 

INTENÇÃO DE ARBITRAGEM À OUTRA 

PARTE. A DECISÃO E A DECISÃO DO(S) 

ÁRBITRO(S) SERÃO CONCLUSIVAS E 

VINCULATIVAS PARA TODAS AS PARTES, E 

QUALQUER SENTENÇA PROFERIDA OU 

PROFERIDA PODE SER APRESENTADA 

NUM TRIBUNAL COMPETENTE PARA O 

EFEITO, E NENHUMA DAS PARTES SE 

OPORÁ A ESSA INSCRIÇÃO. QUALQUER 

ARBITRAGEM DESTE TIPO DEVE SER 

REALIZADA NA CIDADE E NO ESTADO EM 

QUE SE SITUA A SEDE PRINCIPAL DA 

AVENUE CASH NO MOMENTO EM QUE 

ESSA ARBITRAGEM É INICIADA. AS 

PARTES CONCORDAM QUE NÃO HAVERÁ 

NENHUM DIREITO OU AUTORIDADE PARA 

QUAISQUER REIVINDICAÇÕES A SER 

ARBITRADO EM UMA BASE DE AÇÃO 

COLETIVA, E O CLIENTE RENUNCIA 

EXPRESSAMENTE QUALQUER DIREITO DE 

INTENTAR UMA AÇÃO COLETIVA OU 

ARBITRAGEM CONTRA AVENUE CASH OU 

SEUS REPRESENTANTES, FUNCIONÁRIOS, 

DIRETORES, FUNCIONÁRIOS OU PESSOAS 

DE CONTROLE COM RELAÇÃO A 

QUAISQUER RECLAMAÇÕES. 

Notwithstanding the foregoing or anything to the 

contrary in this Agreement, in no way shall this 

Agreement constitute a waiver or limitation of 

rights that I may have under federal or state law to 

pursue a remedy by other means if and to the extent 

such laws guaranty such right to Me and do not 

permit the waiver thereof. 

Não obstante o que precede ou qualquer coisa em 

contrário neste Contrato, de forma alguma este 

Contrato constituirá uma renúncia ou limitação de 

direitos que eu possa ter sob a lei federal ou 

estadual para perseguir um recurso por outros 

meios se e na medida em que tais leis garantem tal 

direito a mim e não permitem a renúncia dele. 

19. Electronic Signatures; Modifications to 

the Agreement. I agree to transact business 

with You electronically. By electronically 

signing an application for an Account, I 

acknowledge and agree that such electronic 

signature is valid evidence of My consent to 

be legally bound by this Agreement and such 

19. Assinatura Eletrônica; Alterações no 

Contrato. Concordo em negociar com Você 

eletronicamente. Ao assinar eletronicamente 

um pedido para uma Conta, reconheço e 

concordo que essa assinatura eletrônica é 

uma prova válida do Meu consentimento 

para estar legalmente vinculado por este 



 
subsequent terms as may govern the use of 

Your services. The use of an electronic 

version of any document fully satisfies any 

requirement that the document be provided 

to Me in writing. I accept notice by 

electronic means as reasonable and proper 

notice, for the purpose of any and all laws, 

rules and regulations. I acknowledge and 

agree that Avenue Cash may modify this 

Agreement from time to time and I agree to 

consult the Website from time to time for the 

most up-to-date Agreement. The 

electronically stored copy of this Agreement 

is considered to be the true, complete, valid, 

authentic and enforceable   record   of   the 

Agreement, admissible in judicial or 

administrative proceedings to the same 

extent as if the documents and records were 

originally generated and maintained in 

printed form. I agree to not contest the 

admissibility or enforceability of Avenue 

Cash’s electronically stored copy of the 

Agreement. 

Contrato e os termos subsequentes que 

podem reger o uso de seus serviços. A 

utilização de uma versão eletrônica de 

qualquer documento satisfaz plenamente 

qualquer exigência de que o documento Me 

seja fornecido por escrito. Aceito a 

notificação por meios eletrônicos como uma 

notificação razoável e adequada, para efeitos 

de qualquer e todas as leis, regras e 

regulamentos. Reconheço e concordo que a 

Avenue Cash pode alterar este Contrato de 

tempos em tempos e concordo em consultar 

o site de tempos em tempos para o Contrato 

mais atualizado. A cópia eletronicamente 

armazenada do presente Contrato é 

considerada o registro verdadeiro, completo, 

válido, autêntico e executório do Contrato, 

admissível em processos judiciais ou 

administrativos, na mesma medida em que 

os documentos e registros foram 

originalmente gerados e mantidos em forma 

impressa. Concordo em não contestar a 

admissibilidade ou exequibilidade da cópia 

eletrônica do Contrato da Avenue Cash. 

20. Consent to Electronic Delivery of 

Documents.  

20. Consentimento para a Entrega Eletrônica 

de Documentos.  

(A) Consent. By agreeing to electronic 

delivery, I am giving My informed 

consent to electronic delivery of 

all Account Documents, as defined 

below, other than those I have 

specifically requested to be 

delivered in paper form. “Account 

Documents” include notices, 

disclosures, current and future 

account statements, regulatory 

communications, tax-related 

documents, and any other 

information, documents, data, and 

records regarding My Account, this 

Agreement (including amendments 

to this Agreement), and the services 

delivered or provided to Me by 

Avenue Cash. I agree that I can 

access, view, download, save, and 

print any Account Documents I 

receive via electronic delivery for 

(A) Consentimento. Ao concordar com 

a entrega eletrônica, dou o Meu 

consentimento informado para a 

entrega eletrônica de todos os 

documentos da Conta, tal como a 

seguir definidos, para além dos 

que solicitei especificamente para 

ser entregue em papel. 

"Documentos de Conta" incluem 

avisos, divulgações, declarações de 

Contas atuais e futuras, 

comunicações regulatórias, 

documentos relacionados com 

impostos, e quaisquer outras 

informações, documentos, dados e 

registros relativos à Minha Conta, 

este Contrato (incluindo emendas a 

este Contrato), e os serviços 

entregues ou fornecidos a mim pela 

Avenue Cash. Concordo que posso 

acessar, visualizar, baixar, salvar e 



 
My records. imprimir qualquer documento de 

Conta que receba via entrega 

eletrônica para Meus registros. 

(B) Electronic Delivery System. I 

acknowledge that Your primary 

methods of communication with Me 

include (A) posting information on 

the Website, (B) providing 

information via the App, (C) 

sending email(s) to My email 

address of record, and, to the extent 

required by law, (D) providing Me 

with notice(s) that will direct Me to 

the App or the Website  where  I  can 

read and print such information. 

Unless otherwise required by law, 

You reserve the right to post 

Account Documents on the Website 

without providing notice to Me. 

Further, You reserve the right to 

send Account Documents to My 

postal or email address of record, or 

via the App or Website. I agree that 

all Account Documents provided to 

Me in any of the foregoing manner 

is considered delivered to Me 

personally when sent or posted by 

Avenue Securities, whether I 

receive it or not.  Further, I agree 

that all such Account 

Documentation will be deemed 

correct unless I provide notice to 

you of any error in the Account 

Documentation in accordance with 

the terms set forth herein. All e-mail 

notifications regarding Account 

Documents will be sent to My e-

mail address of record. I agree to 

maintain the e-mail address that I 

have provided You until I provide 

You with a new one. I understand 

that e-mail messages may fail to 

transmit promptly or properly, 

including being delivered to SPAM 

folders. I further understand that it is 

My sole responsibility to ensure that 

any emails from You or Your 

(B) Sistema de Entrega Eletrônica. 

Reconheço que os seus principais 

métodos de comunicação comigo 

incluem (a) publicar informações no 

Site, (B) fornecer informações 

através do aplicativo, (c) enviar e-

mails para o Meu endereço de e-mail 

de registro, e, na medida exigida por 

lei, (D) fornecer-me com aviso (s) 

que vai me direcionar para o 

aplicativo ou o site onde eu posso ler 

e imprimir essas informações. Salvo 

disposição em contrário da lei, Você 

se reserva o direito de postar 

documentos da Conta no site sem 

me avisar. Além disso, Você se 

reserva o direito de enviar 

documentos de Conta para o Meu 

endereço postal ou de e-mail de 

registro, ou através do aplicativo ou 

site. Concordo que todos os 

documentos de Conta que me foram 

fornecidos de qualquer forma é 

considerado entregue a mim 

pessoalmente quando enviado ou 

publicado pela Avenue Securities, 

quer eu o receba ou não.  Além 

disso, concordo que toda a 

documentação da Conta será 

considerada correta, a menos que eu 

lhe comunique qualquer erro na 

documentação da Conta de acordo 

com os termos estabelecidos aqui. 

Todas as notificações de e-mail 

relativas a documentos de Conta 

serão enviadas para o Meu endereço 

de e-mail de registro. Concordo em 

manter o endereço de e-mail que lhe 

dei até lhe fornecer um novo. 

Entendo que as mensagens de e-mail 

podem não transmitir prontamente 

ou corretamente, incluindo ser 

entregues a pastas de SPAM. Eu 

entendo ainda que é Minha 



 
Affiliates are not marked as SPAM. 

Regardless of whether or not I 

receive an e-mail notification, I 

agree to check the Website regularly 

to avoid missing any information, 

including time- sensitive or 

otherwise important 

communication. If I authorize 

someone else to access the e-mail 

account I have provided You, I 

agree to tell them to share the 

Account Documents with Me 

promptly, and I accept the risk that 

they will see My sensitive 

information. I understand that if I 

use a work e-mail address or 

computing or communications 

device, My employer or other 

employees may have access to the 

Account Documents.  Additionally, 

I acknowledge that the Internet is 

not a secure network and agree that 

I will not send any confidential 

information, including Account 

numbers or passwords, in any 

unencrypted e-mails. I also 

understand that communications 

transmitted over the Internet may be 

accessed by unauthorized or 

unintended third parties and agree to 

hold You, Your Affiliates, and Your 

and Your Affiliates’ respective 

officers and employees harmless for 

any such access regardless of the 

cause. I agree to promptly and 

carefully review all Account 

Documents when they are delivered 

and notify Avenue Cash in writing 

within five (5) calendar days of 

delivery if I object to the 

information provided (or other such 

time specified herein). If I fail to 

object in writing within such time, 

Avenue Cash is entitled to treat such 

information as accurate and 

conclusive. I will contact You to 

report any problems with accessing 

the Account Documents or any other 

responsabilidade exclusiva para 

garantir que quaisquer e-mails de 

Você ou seus afiliados não são 

marcados como SPAM. 

Independentemente de Eu receber 

ou não uma notificação de e-mail, eu 

concordo em verificar o site 

regularmente para evitar a falta de 

qualquer informação, incluindo 

comunicação sensível ao tempo ou 

de outra forma importante. Se 

autorizo outra pessoa a aceder à 

Conta de e-mail que lhe forneci, 

concordo em dizer-lhes para 

compartilharem os documentos da 

Conta Comigo prontamente, e aceito 

o risco de verem as Minhas 

informações sensíveis. Eu entendo 

que se eu usar um endereço de e-

mail de trabalho ou dispositivo de 

computação ou comunicação, Meu 

empregador ou outros funcionários 

podem ter acesso aos documentos da 

Conta.  Além disso, reconheço que a 

Internet não é uma rede segura e 

concordo que não enviarei nenhuma 

informação confidencial, incluindo 

números de Conta ou senhas, em 

qualquer e-mail não encriptado. Eu 

também entendo que as 

comunicações transmitidas através 

da Internet podem ser acessadas por 

terceiros não autorizados ou não 

intencionais e concordam em 

mantê-lo, seus afiliados, e seus 

respectivos oficiais e funcionários 

de seus afiliados inofensivos para 

qualquer acesso, 

independentemente da causa. 

Concordo em rever prontamente e 

cuidadosamente todos os 

documentos de Conta quando eles 

são entregues e notificar Avenue 

Cash por escrito no prazo de cinco 

(5) dias de calendário de entrega, se 

eu objetar à informação fornecida 

(ou outro tal tempo especificado 

aqui). Se eu não levantar objeções 



 
issue I may encounter. por escrito dentro desse prazo, a 

Avenue Cash tem o direito de tratar 

tais informações como precisas e 

conclusivas. Eu entrarei em Contato 

com Você para relatar quaisquer 

problemas com o acesso aos 

documentos da Conta ou qualquer 

outro assunto que eu possa 

encontrar. 

(C) Costs. Potential costs associated 

with electronic delivery of Account 

Documents may include charges 

from Internet access providers and 

telephone companies, and I agree to 

bear these costs. Avenue Cash will 

not charge Me additional online 

access fees for receiving electronic 

delivery of Account Documents 

(C) Custos. Os custos potenciais 

associados à entrega eletrônica de 

documentos de Conta podem incluir 

encargos dos fornecedores de acesso 

à Internet e das companhias 

telefónicas, e concordo em suportar 

esses custos. Avenue Cash não me 

cobrará taxas de acesso online 

adicionais para receber a entrega 

eletrônica de documentos de Conta 

(D) Archival. Upon My request, I may 

obtain copies of up to six (6) prior 

years of My Account statements, 

and three (3) prior years of my trade 

confirmations. 

(D) Arquivo. A Meu pedido, posso obter 

cópias de até seis (6) anos anteriores 

de Minhas declarações de Conta, e 

três (3) anos anteriores de Minhas 

confirmações comerciais. 

(E) Revocation of Consent. Subject to 

the terms of this Agreement, I may 

revoke or restrict My consent to 

electronic delivery of Account 

Documents at any time by notifying 

Avenue Cash in writing of My 

intention to do so. I also understand 

that I have the right to request paper 

delivery of any Account Document 

that the law requires Avenue Cash to 

provide Me in paper form. Avenue 

Cash will not treat My request for 

paper copies as a withdrawal of My 

consent to electronic delivery of 

Account Documents. I understand 

that if I revoke or restrict My 

consent to electronic delivery of 

Account documents. I understand 

that if I revoke or restrict My 

consent to electronic delivery of 

Account Documents or request 

paper delivery of same, Avenue 

(E) Revogação do Consentimento. Sob 

reserva dos termos deste Contrato, 

posso revogar ou restringir o Meu 

consentimento à entrega eletrônica 

de documentos de Conta a qualquer 

momento, notificando a Avenue 

Cash por escrito da Minha intenção 

de o fazer. Compreendo também 

que tenho o direito de solicitar a 

entrega em papel de qualquer 

documento de Conta que a lei exija 

que a Avenue Cash me forneça em 

papel. A Avenue Cash não tratará o 

Meu pedido de cópias em papel 

como uma retirada do Meu 

consentimento para a entrega 

eletrônica de Documentos de Conta. 

Entendo que se eu revogar ou 

restringir o Meu consentimento para 

a entrega eletrônica de documentos 

de Conta ou solicitar entrega em 

papel da mesma, Avenue Securities, 



 
Securities, in its sole discretion, may 

charge Me a reasonable service fee 

for the delivery of any Account 

Document that would otherwise be 

delivered to Me electronically, 

restrict or close My account, or 

terminate My access to Avenue 

Cash’s services. I understand that 

neither My revocation or restriction 

of consent, My request for paper 

delivery, nor Avenue Cash’s 

delivery of paper copies of Account 

Documents will affect the legal 

effectiveness or validity of any 

electronic communication provided 

while My consent was in effect. 

a seu exclusivo critério, pode me 

cobrar uma taxa de serviço razoável 

para a entrega de qualquer 

documento de Conta que de outra 

forma seria entregue a mim 

eletronicamente, restringir ou fechar 

a Minha Conta, ou encerrar o Meu 

acesso aos serviços da Avenue 

Cash. Compreendo que nem a 

Minha revogação ou restrição do 

consentimento, nem o Meu pedido 

de entrega em papel, nem a entrega 

da Avenue Cash de cópias em papel 

de documentos de Conta irão afetar 

a eficácia jurídica ou a validade de 

qualquer comunicação eletrônica 

fornecida enquanto o Meu 

consentimento estava em vigor. 

(F) Duration of Consent. My consent to 

receive electronic delivery of 

Account Documents will be 

effective immediately and will 

remain in effect unless and until 

either I or Avenue Cash revokes it. I 

understand that it may take up to 

three (3) business days to process a 

revocation of consent to electronic 

delivery, and that I may receive 

electronic notifications until such 

consent is processed. 

(F) Duração do Consentimento. O Meu 

consentimento para receber a 

entrega eletrônica de documentos de 

Conta entrará em vigor 

imediatamente e manter-se-á em 

vigor a menos que e até que eu ou a 

Avenue Cash a revogue. Entendo 

que pode demorar até três (3) dias 

úteis para processar a revogação do 

consentimento para a entrega 

eletrônica, e que eu posso receber 

notificações eletrônicas até que esse 

consentimento seja processado. 

(G) Hardware and Software 

Requirements. I understand that in 

order to receive electronic 

deliveries, I must have access to a 

computer or mobile device with 

Internet access, a valid e-mail 

address, and the ability to download 

such applications as Avenue Cash 

may specify and to which I have 

access. I also understand that if I 

wish to download, print, or save any 

information I wish to retain, I must 

have access to a printer or other 

device in order to do so. 

(G) Requisitos de Hardware e Software. 

Compreendo que, para receber 

entregas eletrônicas, tenho de ter 

acesso a um computador ou 

dispositivo móvel com acesso à 

Internet, a um endereço de e-mail 

válido e à capacidade de baixar os 

aplicativos que a Avenue Cash 

possa especificar e a que tenha 

acesso. Eu também entendo que se 

eu quiser baixar, imprimir, ou salvar 

qualquer informação que Eu desejo 

reter, eu devo ter acesso a uma 

impressora ou outro dispositivo para 

fazê-lo. 



 

(H) Consent and Representations. I 

hereby agree that I have carefully 

read the above information 

regarding informed consent to 

electronic delivery and fully 

understand the implications thereof. 

Additionally, I hereby agree to all 

conditions outlined above with 

respect to electronic delivery of any 

Account Document. I will maintain 

a valid e- mail address and continue 

to have access to the Internet. If My 

e-mail address changes, I agree to 

immediately notify Avenue Cash of 

My new e-mail address in writing. 

(H) Consentimento e Representações. 

Por este meio, concordo que li 

cuidadosamente as informações 

acima referidas relativas ao 

consentimento informado da entrega 

eletrônica e compreendo 

perfeitamente as suas implicações. 

Além disso, eu concordo com todas 

as condições acima descritas no que 

diz respeito à entrega eletrônica de 

qualquer documento de Conta. 

Manterei um endereço de e-mail 

válido e continuarei a ter acesso à 

Internet. Se o Meu endereço de e-

mail mudar, eu concordo em 

notificar imediatamente a Avenue 

Cash do Meu novo endereço de e-

mail por escrito. 

21. Force Majeure. Avenue Cash may, in its 

reasonable opinion, determine that a Force 

Majeure Event exists.  A “Force Majeure 

Event” for the purposes of this Agreement 

will include, but is not limited to, the 

following: (a) any act, event or occurrence 

(including, without limitation, any act of 

God, strike, riot or civil unrest, epidemic, 

pandemic, act of terrorism, war (declared or 

undeclared), fire, industrial action, acts and 

regulations of any governmental or supra 

national bodies or authorities) that, in 

Avenue Cash’s opinion, prevents it from 

maintaining My Account; (b) any 

breakdown or failure of transmission, 

communication or computer facilities, 

interruption of power supply, or electronic or 

communications equipment failure; or (c) 

the failure of any relevant supplier, service 

provider, financial institution, agent or 

principal of ours, dealer, exchange, clearing 

house or regulatory or self-regulatory 

organization, for any reason, to perform its 

obligations.  If Avenue Cash determines that 

a Force Majeure Event exists, Avenue Cash 

may, without notice to Me, and at any time, 

acting reasonably, take one or more of the 

following steps: (i) cease processing any 

instruction or direction related to a Deposit, 

21. Força Maior. A Avenue Cash pode, no seu 

parecer razoável, determinar a existência de 

um caso de força maior.  Um "Evento de 

Força Maior" para os fins do presente 

Contrato irá incluir, mas não está limitado a, 

o seguinte: (a) qualquer ato, evento ou 

ocorrência (inclusive, sem limitação, 

qualquer ato de Deus, greve, motim ou 

desordem civil, epidemia, pandemia, ato de 

terrorismo, guerra (declarada ou não), 

incêndio, ação industrial, atos e 

regulamentos de qualquer governo ou supra-

nacionais, órgãos ou autoridades) que, para 

a Avenue Cash, impede de manter Minha 

Conta; (b) qualquer avaria ou falha de 

transmissão, de comunicação ou de 

instalações de computador, interrupção do 

fornecimento de energia, ou eletrônica ou de 

comunicações de falha do equipamento; ou 

(c) a omissão de qualquer fornecedor, 

fornecedor, prestador de serviços, instituição 

financeira, agente ou principal do nosso 

revendedor relevante, de câmbio, de câmara 

de compensação ou regulamentares ou 

organização de auto-regulação, por qualquer 

motivo, para realizar suas obrigações.  Se a 

Avenue Cash determina que um Evento de 

Força Maior existe, Avenue Cash poderá, 

sem aviso prévio para Mim, e em qualquer 



 
Withdrawal, Order or Deposit Account 

Transfer; or (ii) suspend or modify the 

application of all or part of this Agreement 

to the extent that the Force Majeure Event 

makes it impossible or impracticable for 

Avenue Cash to comply thereto. I agree that 

Avenue Cash and its affiliates will not be 

liable in any way to Me or to any other 

person in the event of a Force Majeure 

Event, nor for Avenue Cash’s actions 

pursuant to this Section if Avenue Cash 

decides to take such action.  The parties shall 

be released of all responsibilities for partial 

or full non-fulfilment, as well as for 

improper fulfilment of the obligations under 

this Agreement, if such non-fulfilment or 

improper fulfilment was a result of a Force 

Majeure Event. 

tempo, dentro do razoável, tomar uma ou 

mais das seguintes etapas: (i) cessar o 

processamento de instruções ou indicações 

relacionadas a um Depósito, Retirada, 

relacionado ao Depósito ou de Transferência 

da Conta; ou (ii) suspender ou modificar a 

aplicação da totalidade ou parte do presente 

Contrato, na medida em que o Evento de 

Força Maior, que torna impossível ou 

impraticável para a Avenue Cash para 

cumprir a eles. Eu concordo que a Avenue 

Cash e seus afiliados não serão responsáveis 

de nenhuma forma por mim ou por qualquer 

outra pessoa em caso de um evento de força 

maior, nem para as ações da Avenue Cash 

nos termos desta seção se a Avenue Cash 

decidir tomar tal ação.  As partes serão 

libertadas de todas as responsabilidades por 

incumprimento parcial ou total, bem como 

por incumprimento indevido das obrigações 

decorrentes do presente Contrato, se esse 

incumprimento ou cumprimento incorreto 

resultar de um caso de Força Maior. 

22. Miscellaneous Provisions.  22. Disposições Diversas. 

(A) Applicable Law. This Agreement 

and all activity effectuated in My 

Account shall be governed by the 

laws of the State of Florida 

(regardless of the choice of law rules 

thereof). 

(A) Lei Aplicável Este Contrato e todas 

as atividades efetivadas em Minha 

Conta serão regidas pelas leis do 

Estado da Flórida 

(independentemente da escolha das 

regras da lei). 

(B) Interpretation. The heading of each 

provision hereof is for descriptive 

purposes only and shall not be (1) 

deemed to modify or qualify any of 

the rights or obligations set forth 

herein or (2) used to construe or 

interpret any of the provisions 

hereunder. When a reference is 

made in this Agreement to a Section, 

such reference shall be to a Section 

of this Agreement unless otherwise 

indicated. Whenever the words 

“include,” “includes” or “including” 

are used in this Agreement, they 

shall be deemed to be followed by 

the words “without limitation.” The 

(B) Interpretação. O título de cada 

disposição do presente documento é 

apenas para fins descritivos e não 

deve ser (1) considerada a modificar 

ou qualificar de qualquer dos 

direitos ou obrigações aqui 

estipuladas ou (2) utilizado para 

interpretar qualquer das disposições 

aqui estabelecidas. Sempre que no 

presente Contrato se faça referência 

a uma seção, essa referência deve 

ser feita a uma seção do presente 

Contrato, salvo indicação em 

contrário. Sempre que as palavras 

"incluir", "inclui" ou "incluindo" 

forem utilizadas no presente 



 
word “or,” when used in this 

Agreement, has the inclusive 

meaning represented by the phrase 

“and/or.” Unless the context of this 

Agreement otherwise requires: (i) 

words using the singular or plural 

number also include the plural or 

singular number, respectively; and 

(ii) the terms “hereof,” “herein,” 

“hereunder” and derivative or 

similar words refer to this entire 

Agreement. References to any law 

shall be deemed to refer to such law 

as amended from time to time and to 

any rules or regulations 

promulgated thereunder. All 

personal pronouns used in the 

Agreement, whether used in the 

masculine, feminine   or   neuter   

gender, shall include all other 

genders, if and where applicable. 

Contrato, considerar-se-á que são 

seguidas das palavras "sem 

limitação". A palavra "ou", quando 

usada neste Contrato, tem o 

significado inclusivo representado 

pela frase "e/ou”. A menos que o 

contexto deste Contrato exija: (i) 

palavras usando o número singular 

ou plural também incluem o número 

plural ou singular, respectivamente; 

e (ii) os termos "daqui", "no 

presente", "aqui" e palavras 

derivadas ou semelhantes referem-

se a todo este Contrato. As 

referências a qualquer lei devem ser 

consideradas como referências a tal 

lei conforme alterada de tempos em 

tempos e a quaisquer regras ou 

regulamentos promulgados em 

conformidade. Todos os pronomes 

pessoais utilizados no Contrato, 

quer sejam utilizados no sexo 

masculino, feminino ou neutro, 

devem incluir todos os outros 

géneros, se e quando aplicável. 

(C) Binding effect; Assignment. This 

Agreement shall bind My heirs, 

assigns, executors, successors, 

conservators and administrators. I 

may not assign this Agreement or 

any rights or obligations under this 

Agreement without first obtaining 

Your prior written consent. You 

may assign, sell, or transfer My 

Account and this Agreement, or any 

portion thereof, at any time, without 

My prior consent. 

(C) Efeito vinculativo; Atribuição. Este 

Contrato vinculará os Meus 

herdeiros, sucessores, sucessores, 

conservadores e administradores. 

Não posso ceder este Contrato ou 

quaisquer direitos ou obrigações ao 

abrigo deste Contrato sem primeiro 

obter o seu consentimento prévio 

por escrito. Você pode atribuir, 

vender ou transferir Minha Conta e 

este Contrato, ou qualquer parte 

dele, a qualquer momento, sem o 

Meu consentimento prévio. 

(D) Privacy Policy.  I authorize You to 

share information about Me and my 

Account(s) with Bank, Broker, 

Advisor, or any of Your affiliates, 

agents or third parties.  The Avenue 

Cash privacy notice is available to 

Me by clicking on the hyperlink. 

(D) Política de Privacidade  Eu autorizo 

a compartilhar informações sobre 

mim e Minha(s) Conta(s) com 

Banco, Corretor, Consultor, ou 

qualquer de suas afiliadas, agentes 

ou terceiros.  O aviso de privacidade 

da Avenue Cash está disponível para 

mim clicando no hiperlink. 

https://storage.googleapis.com/proddocbox/privacy_police_llc.pdf
https://storage.googleapis.com/proddocbox/privacy_police_llc.pdf


 

(E) Severability. If any provisions or 

conditions of this Agreement, or any 

application thereof to any person, 

entity, or circumstance, are or 

become to any extent inconsistent 

with any present or future law, rule, 

or regulation of any applicable 

government, regulatory or self- 

regulatory agency or body, or are 

deemed to any extent invalid or 

unenforceable by any court of 

competent jurisdiction, such 

provisions shall be deemed 

rescinded or modified, to the extent 

permitted by applicable law, to 

make this Agreement in compliance 

with such law, rule, or regulation, or 

to be valid and enforceable, but in all 

other respects, this Agreement shall 

continue in full force and effect and 

be valid and enforceable to the 

fullest extent permitted by law. 

(E) 8.11 Divisibilidade. Se quaisquer 

cláusulas ou condições deste 

Contrato, ou qualquer aplicação do 

mesmo para qualquer pessoa, 

entidade ou circunstância, são ou 

tornam-se a qualquer medida 

incompatíveis com qualquer 

presente ou futura lei, regra ou 

regulamento de qualquer governo 

aplicável, órgão regulador ou de 

auto-regulador, ou são considerados 

de alguma forma inválidos ou 

inexequíveis por qualquer tribunal 

de jurisdição competente, tais 

provisões devem ser consideradas 

revogadas ou modificadas, na 

medida permitida pela lei aplicável, 

para tornar este Contrato, em 

conformidade com a lei, regra, ou 

regulamento, ou, para ser válida e 

exequível, mas em todos os outros 

aspectos, o presente Contrato 

continuará em pleno vigor e efeito e 

será válida e aplicável em toda a 

extensão permitida por lei. 

(F) Website Postings. I agree and 

understand that Avenue Cash may 

post other specific agreements, 

disclosures, policies, procedures, 

terms, and conditions that apply to 

My use of the App, the Website, or 

My Account on the Website 

(“Website Postings”). I understand 

that it is My continuing obligation to 

understand the terms of the Website 

Postings, and I agree to be bound by 

the Web Postings as are in effect at 

the time of My use. 

(F) Postagens do Site. Eu concordo e 

entendo que Avenue Cash pode 

postar outros contratos específicos, 

divulgações, políticas, 

procedimentos, termos e condições 

que se aplicam ao Meu uso do 

aplicativo, do site, ou da Minha 

Conta no Site ("Postagens no Site"). 

Eu entendo que é Minha obrigação 

contínua de entender os termos das 

Publicações no site, e  concordo em 

estar vinculado pelas Postagens no 

Site como estão em vigor no 

momento do Meu uso. 

(G) Entirety of Agreement. This 

Agreement, any attachments hereto, 

other agreements and policies 

referred to in this Agreement 

(including the Website Postings), 

and the terms and conditions 

contained in My Account statements 

(G) O Todo do Contrato. Esse Contrato, 

com quaisquer anexos do presente 

regulamento, outros Contratos e 

políticas referidas no presente 

Contrato (incluindo as Postagens do 

Site), e os termos e condições 

contidos em a Minha Conta de 



 
and confirmations, contain the entire 

agreement between Avenue Cash 

and Me and supersede all prior or 

contemporaneous communications 

and proposals, whether electronic, 

oral, or written, between Avenue 

Cash and Me, provided, however, 

that any and all other agreements 

between Avenue Cash and Me, not 

inconsistent with this Agreement, 

will remain in full force and effect. 

declarações e confirmações, contêm 

a totalidade do Contrato entre a 

Avenue Cash e a Mim, e substitui 

todas as comunicações anteriores ou 

contemporâneas e propostas, se 

eletrônicas, orais ou escritas, entre a 

Avenue Cash e em Mim, desde que, 

no entanto, que qualquer e todos os 

outros Contrato entre a Avenue 

Cash e a Mim, que não sejam 

incompatíveis com o presente 

Contrato permanecerão em pleno 

vigor e efeito. 

(H) Amendment. You may at any time 

amend this Agreement without prior 

notice to Me. The current version of 

the Agreement will be posted on the 

Website and My continued Account 

activity after such amendment 

constitutes My agreement to be 

bound by all then-in-effect 

amendments to the Agreement, 

regardless of whether I have actually 

reviewed them. Continued use of the 

App, the Website or any other 

Avenue Cash services after such 

posting will constitute My 

acknowledgment and acceptance of 

such amendment. I agree to 

regularly consult the Website for up-

to-date information about Avenue 

Cash services and any modifications 

to this Agreement. You are not 

bound by any verbal statements that 

seek to amend the Agreement. 

(H) Alteração. Você pode em qualquer 

momento alterar este Contrato sem 

aviso prévio. A versão atual do 

Contrato será publicada no site e a 

Minha Atividade de Contabilidade 

contínua, depois de tal alteração, 

constitui o Meu Contrato em ficar 

vinculado a todas as alterações do 

Contrato na altura em vigor, 

independentemente de as ter 

efetivamente revisto. Uso 

continuado do aplicativo, do site ou 

de qualquer outro serviço da Avenue 

Cash após tal postagem constituirá o 

Meu reconhecimento e aceitação de 

tal emenda. Concordo em consultar 

regularmente o Site para obter 

informações atualizadas sobre os 

Serviços da Cash Avenue e 

quaisquer modificações a este 

Contrato. Não está vinculado a 

quaisquer declarações verbais que 

procurem alterar o Contrato. 

(I) Termination. You may terminate 

this Agreement, or close, deactivate, 

or block access to My Account at 

any time in Your sole discretion. I 

will remain liable to You for all 

obligations incurred in My Account, 

pursuant to this Agreement, or 

otherwise, whether arising before or 

after termination. I may terminate 

this Agreement after paying any 

obligations owed upon written 

(I) Rescisão. Você pode rescindir este 

Contrato, ou fechar, desativar ou 

bloquear o acesso à Minha Conta a 

qualquer momento, a seu exclusivo 

critério. Permanecerei responsável 

por todas as obrigações incorridas 

na Minha Conta, nos termos deste 

Contrato, ou de outra forma, antes 

ou depois da rescisão. Eu posso 

rescindir este Contrato depois de 

pagar quaisquer obrigações devidas 



 
notice. This Agreement survives 

termination of My Account. 

mediante notificação por escrito. 

Este Contrato sobrevive ao fim da 

Minha Conta. 

(J) No Waiver; Cumulative Nature of 

Rights and Remedies. I understand 

that Your failure to insist at any time 

upon strict compliance with any 

term contained in this Agreement, 

any delay or failure on Your part to 

exercise any power or right given to 

You in this Agreement, a continued 

course of such conduct on Your part, 

or any course of dealing with respect 

to any right, power, or privilege 

under this Agreement shall at no 

time operate as a waiver of such 

power or right, nor shall any single 

or partial exercise preclude any 

other further exercise or the exercise 

of any other right, power, or 

privilege under this Agreement. All 

rights and remedies given to You in 

this Agreement are cumulative and 

not exclusive of any other rights or 

remedies to which You are entitled. 

(J) Nenhuma renúncia; natureza 

cumulativa dos direitos e remédios. 

Eu entendo que a Sua falha insistir, 

a qualquer tempo, mediante estrita 

conformidade com qualquer um dos 

termos contidos no presente 

Contrato, qualquer atraso ou falha 

de Sua parte, o exercício de qualquer 

poder ou direito dado a Você no 

presente Acordo, uma continuação 

do curso de tal conduta, de Sua 

parte, ou qualquer curso de lidar 

com respeito a qualquer direito, 

poder ou privilégio sob este 

Contrato será, em nenhum 

momento, funcionar como uma 

renúncia de tal poder ou de um 

direito, nem qualquer exercício 

único ou parcial deverá impedir 

qualquer outro exercício ou o 

exercício de qualquer outro direito, 

poder ou privilégio sob este 

Contrato. Todos os direitos e 

remédios dados a Você neste 

Acordo são cumulativos e não 

exclusivos de quaisquer outros 

direitos ou remédios a que Você tem 

direito. 

(K) Customers. I understand that the 

Platform and the associated services 

provided by Avenue Cash are 

intended solely for residents of 

jurisdictions where the opening of 

and maintenance of the Account is 

legal. The Platform shall not be 

considered a solicitation to any 

person in any jurisdiction where 

such solicitation would be illegal. 

(K) Clientes. Entendo que a Plataforma 

e os serviços associados prestados 

pela Avenue Cash se destinam 

exclusivamente a residentes de 

jurisdições onde a abertura e 

manutenção da Conta é legal. A 

Plataforma não deve ser considerada 

uma solicitação a qualquer pessoa 

em qualquer jurisdição onde tal 

solicitação seja ilegal. 

(L) Language. This Agreement is being 

executed in English and Portuguese. 

Portuguese version is merely for 

reference. IN CASE OF ANY 

INCONSISTENCE BETWEEN 

(L) Idioma: Este Contrato está sendo 

executado em inglês e português. A 

versão em português é apenas uma 

referência. EM CASO DE 

INCONSISTÊNCIA ENTRE AS 



 
ENGLISH AND PORTUGUESE 

VERSIONS, ENGLISH 

VERSION SHALL PREVAIL 

FOR ALL PURPOSES. 

VERSÕES EM INGLÊS E 

PORTUGUÊS, A VERSÃO EM 

INGLÊS PREVALECERÁ 

PARA TODOS OS EFEITOS. 

  

ACCEPTED AND AGREED: I acknowledge that 

I have read the preceding terms and conditions of 

this Agreement, that I understand them and that I 

hereby manifest My assent to, and My agreement 

to comply with, those terms and conditions by 

clicking “Submit Application.” I also understand 

that by clicking “I Accept” I have acknowledged 

that this Agreement contains an arbitration clause. 

Aceito: reconheço que li os termos e condições 

anteriores deste Contrato, que os compreendo e que 

manifesto o Meu consentimento e o Meu acordo 

em cumprir esses termos e condições clicando em 

"Submeter Aplicação". Compreendo também que 

ao clicar em "Aceito", tenha reconhecido que este 

Contrato contém uma cláusula de arbitragem. 

 


