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Avenue Services LLC

Customer Agreement

Acordo com o cliente

In consideration of Avenue Services LLC and its agents
and assigns (collectively, “Avenue Services”, “You”, or
“Your”) providing online market and financial
educational services named Avenue Academy
(“Services”) to me, I represent and agree to the terms
set forth below (the “Agreement”). This Agreement
governs my access to and use of any content,
functionality, and products and services offered by
You.

Em contraprestação à prestação pela Avenue Services
LLC e seus agentes e cessionários (coletivamente,
“Avenue Services“, “Você”, “Seu” ou “Seu”) de
serviços educacionais financeiros online denominado
Avenue Academy (“Serviços”) para mim, eu
represento e concordo com os termos estabelecidos
abaixo (o “Acordo”). Este Contrato rege meu acesso e
uso de qualquer conteúdo, funcionalidade, e
produtos e serviços oferecidos por Você.

I UNDERSTAND THAT THE TERMS AND CONDITIONS
OF THIS AGREEMENT GOVERN ALL ASPECTS OF MY
RELATIONSHIP WITH YOU. I WILL CAREFULLY READ,
UNDERSTAND AND ACCEPT THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS AGREEMENT BEFORE I CLICK “I
ACCEPT” OR OTHER SIMILARLY WORDED BUTTON. IF
I HAVE ANY QUESTIONS ABOUT ANY OF THE
PROVISIONS IN THIS AGREEMENT, I WILL EMAIL
CUSTOMER.ACADEMY@AVENUE.US.
I
UNDERSTAND THAT CLICKING “I ACCEPT” IS THE
LEGAL EQUIVALENT OF MY MANUALLY SIGNING
THIS AGREEMENT AND I WILL BE LEGALLY BOUND BY
ITS TERMS AND CONDITIONS. BY ENTERING INTO
THIS AGREEMENT, I ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THE
AVENUE PRIVACY POLICY. I UNDERSTAND THAT THIS
AGREEMENT MAY BE AMENDED FROM TIME TO
TIME BY AVENUE SERVICES, WITH REVISED TERMS
POSTED
ON
THE
AVENUE
WEBSITE:
HTTPS://ACADEMY.AVENUE.US/TERMOS/. I AGREE
TO CHECK FOR UPDATES TO THIS AGREEMENT.
I UNDERSTAND THAT BY CONTINUING TO MAINTAIN
MY COMMERCIAL RELATIONSHIP WITHOUT
OBJECTING TO ANY REVISED TERMS OF THIS
AGREEMENT, I AM ACCEPTING THE TERMS OF THE
REVISED AGREEMENT AND I WILL BE LEGALLY
BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS.

ENTENDO QUE OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE
CONTRATO REGEM TODOS OS ASPECTOS DO NOSSO
RELACIONAMENTO. EU ME COMPROMETO A LER,
ENTENDER E ACEITAR CUIDADOSAMENTE OS
TERMOS E CONDIÇÕES DESTE ACORDO ANTES DE
CLICAR EM “ACEITO” OU OUTRO BOTÃO COM
PALAVRAS SEMELHANTES. CASO EU TENHA
ALGUMA DÚVIDA SOBRE QUALQUER UMA DAS
DISPOSIÇÕES DESTE ACORDO, EU ENVIAREI UM EMAIL PARA CUSTOMER@AVENUE.US. ENTENDO
QUE CLICAR EM “ACEITO” É O EQUIVALENTE LEGAL
DA MINHA ASSINATURA MANUAL DESTE
CONTRATO E ESTAREI LEGALMENTE OBRIGADO A
SEUS TERMOS E CONDIÇÕES. AO CELEBRAR ESTE
CONTRATO, CONFIRMO O RECEBIMENTO DA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DOS SERVIÇOS DA
AVENUE. ENTENDO QUE ESTE CONTRATO PODE SER
ALTERADO DE TEMPOS EM TEMPOS PELOS
SERVIÇOS DE AVENUE, COM TERMOS REVISADOS
PUBLICADOS NO SITE DA AVENUE. CONCORDO EM
CHECAR POR ATUALIZAÇÕES DESTE CONTRATO.
ENTENDO QUE AO CONTINUAR A MANTER MINHA
RELAÇÃO COMERCIAL SEM OBJEÇÃO A QUALQUER
REVISÃO DOS TERMOS DESTE CONTRATO, ESTOU
ACEITANDO OS TERMOS DO ACORDO REVISADO E
ESTAREI LEGALMENTE VINCULADO A SEUS TERMOS
E CONDIÇÕES.

1.
Capacity and Status. I am of legal age under
the laws of the country where I reside and authorized
to enter into this Agreement.

1.
Capacidade e Situação. Sou maior de idade
sob as leis do país onde resido e estou autorizado a
celebrar este Contrato.

2.
Registration. In order to access the Services
I may be asked to provide certain registration details
or other information. It is a condition of my use of the
Services that all the information I provide is correct,
current, and complete. I also agree that all
information I provide to register with You, is

2.
Inscrição. A fim de ter acesso aos Serviços
posso ser solicitado a fornecer certos detalhes de
registro ou outras informações. É uma condição para
o meu uso dos Serviços que todas as informações que
eu fornecer sejam corretas, atuais e completas. Eu
também concordo que todas as informações que eu
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governed by your Privacy Policy consistent with your
Privacy Policy.

fornecer para me registrar com Você, é regida por sua
Política de Privacidade coerente com sua Política de
Privacidade.

3.
Username and Password. If I choose or am
provided with a username, password, or any other
piece of information within your security procedures,
or security procedures of the online platform that
offers the Services, as applicable, I agree to treat such
information as confidential, and not to share or
disclose it to any other person or entity, being my
account personal and therefore I agree not to provide
any other person with access to the Services or
portions of it using my user name, password, or other
security information. Furthermore, I agree to notify
You immediately of any unauthorized access to or use
of my username or password or any other breach of
security. As a result, I agree that any use of my
username and password will be deemed to be by me,
and I shall respond for all uses of my username and
password, whether or not authorized by me. I also
agree to ensure that I exit from my account at the end
of each session. Avenue Services shall have no liability
to me or any other person for any claims related to
the handling or mishandling of my username and
password. I agree that I shall be fully responsible for
monitoring the use of and the security involving my
username and password. I agree that You have the
right to disable any username, password, or other
identifier, whether chosen by me or provided by You,
at any time in Your sole discretion for any or no
reason, if, in Your opinion, I have violated any
provision of this Agreement.

3.
Nome de usuário e senha. Se eu escolher ou
receber um nome de usuário, senha ou qualquer
outra informação dentro de seus procedimentos de
segurança, ou dos procedimentos de segurança da
plataforma online onde os serviços são oferecidos,
conforme aplicável, eu concordo em tratar tais
informações como confidenciais, e não compartilhar
ou divulgar a qualquer outra pessoa ou entidade,
sendo minha conta pessoal e, portanto, concordo em
não fornecer a qualquer outra pessoa acesso aos
Serviços ou partes deles usando meu nome de
usuário, senha ou outras informações de segurança.
Além disso, concordo em notificá-los imediatamente
sobre qualquer acesso ou uso não autorizado de meu
nome de usuário ou senha ou qualquer outra violação
de segurança. Como resultado, concordo que
qualquer uso de meu nome de usuário e senha será
considerado como feito por mim, e eu responderei
por todos os usos de meu nome de usuário e senha,
autorizados ou não por mim. Também concordo em
garantir que eu faça checkout (saia) de minha conta
no final de cada sessão. A Avenue Services não terá
responsabilidade perante mim ou qualquer outra
pessoa por quaisquer reclamações relacionadas ao
manuseio ou mau uso de meu nome de usuário e
senha. Concordo que serei totalmente responsável
por monitorar o uso e a segurança envolvendo meu
nome de usuário e senha. Eu concordo que Você tem
o direito de desativar qualquer nome de usuário,
senha, ou outro identificador, escolhido por mim ou
fornecido por Você, a qualquer momento, a seu
exclusivo critério, por qualquer ou nenhuma razão,
se, em sua opinião, eu tiver violado qualquer
disposição do presente Contrato.

4.
Intellectual Property Rights. The Services
and its entire contents, features and functionality
(including, but not limited to, information, text,
images, video, and audio and design, selection, and
arrangement thereof), are owned by You, its
licensors, or other providers of such material and are
protected by copyright, trademark, patent, trade
secret, and other intellectual property or proprietary
rights laws.
5.
Permitted Use. I agree to receive Data solely
for My personal and non-business use. I agree not to
reproduce, distribute, sell or commercially exploit the
Data in any manner. I shall not furnish Data to any
other person or entity. As a result, If I print, copy,

4.
Direitos de Propriedade Intelectual. Os
Serviços e todo o seu conteúdo, características e
funcionalidade (incluindo, mas não limitado a,
informações, texto, imagens, vídeo, áudio e design,
seleção e disposição dos mesmos) são de Sua
propriedade, seus licenciadores, ou outros
fornecedores de tal material e são protegidos por
direitos autorais, marcas, patentes, segredos
comerciais e outras leis de propriedade intelectual ou
de direitos de propriedade.
5.
Uso Permitido. Eu concordo em receber
Dados somente para meu uso pessoal e não
comercial. Concordo em não reproduzir, distribuir,
vender ou explorar comercialmente os Dados de
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modify, download, or otherwise use or provide any
other person with access to any part of the Services I
will be in breach of the Agreement, and, without
prejudice to other applicable penalties, my right to
use the Services will stop immediately and I agree to
destroy any copies of the materials I have made. No
right, title, or interest in or to the Services or any
content within the Services is transferred to me, and
all rights not expressly granted are reserved by
Avenue Services LLC. Any unpermitted use may
violate copyright, trademark, and other laws.

qualquer forma. Não fornecerei dados a nenhuma
outra pessoa ou entidade. Como resultado, se eu
imprimir, copiar, modificar, baixar, ou de outra forma
usar ou fornecer a qualquer outra pessoa acesso a
qualquer parte dos Serviços eu estarei violando o
Contrato, e, sem prejuízo de outras penalidades
aplicáveis, meu direito de usar os Serviços cessará
imediatamente e eu concordo em destruir quaisquer
cópias dos materiais que eu tenha feito. Nenhum
direito, titularidade, ou participação em ou para os
Serviços ou qualquer conteúdo dentro dos Serviços é
transferido para mim, e todos os direitos não
expressamente concedidos são reservados pela
Avenue Services LLC. Qualquer uso não autorizado
pode violar direitos autorais, marcas registradas e
outras leis.

6.
Customer
Responsibilities.

and

6.
Representações e Responsabilidades do
Cliente.

I understand that Avenue Services
LLC, it’s affiliates, representatives and
employees do not produce or provide
research reports, research, and do not
provide investment strategies such as buy,
sell or hold recommendations, ratings
and/or price targets. I understand that all
materials regarding the Services and the
Services itself are intended for educational
purposes only and they do not constitute a
recommendation to enter into any
securities transactions or to engage in any
investment strategies or to maintain any
investment position.

(a)
Entendo que a Avenue Services
LLC, suas afiliadas, representantes e
funcionários não produzem ou fornecem
relatórios de análise, análises, pesquisas e
não fornecem estratégias de investimento,
tais como recomendações de comprar,
vender ou manter posições, classificações
e/ou metas de preço. Entendo que todos
os materiais referentes aos Serviços e os
próprios Serviços são destinados apenas
para fins educacionais e não constituem
uma recomendação para entrar em
quaisquer
transações
de
valores
mobiliários ou para se envolver em
quaisquer estratégias de investimento ou
para manter qualquer posição de
investimento.

Representations

(a)

(b)

I understand that Avenue Services
LLC, it’s affiliates, representatives and
employees do not provide investment
advice in connection with the Services;

(c)

I understand that Avenue Services
LLC, it’s affiliates, representatives and
employees do not recommend any
security, transaction or order in connection
with the Services;

(d)

No Tax or Legal Advice. I
understand that Avenue Services LLC, it’s
affiliates, representatives and employees
do not provide tax or legal advice.

(b)
Entendo que a Avenue Services
LLC, suas afiliadas, representantes e
funcionários não fornecem consultoria de
investimento em conexão com os Serviços;
(c)
Entendo que a Avenue Services
LLC, suas afiliadas, representantes e
funcionários não recomendam nenhum
título, transação ou ordem em conexão
com os Serviços;

(e) Não há aconselhamento tributário ou jurídico.
Entendo que a Avenue Services LLC, suas
afiliadas, representantes e funcionários não
fornecem consultoria fiscal ou jurídica.
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7.
Waiver;
Limitation
of
Liability;
Indemnification. I agree that My use of the online
platform where the Services are made available, or
the use of the Services or any other service provided
by Avenue Services or its Affiliates is at My sole risk.
The Avenue Services Services is provided on an “as
is,” “as available” basis without warranties of any
kind, either express or implied, statutory (including
without
limitation,
timeliness,
truthfulness,
sequence, completeness, accuracy, freedom from
interruption), other than those warranties which are
implied by and incapable of exclusion, restriction or
modification under the laws applicable to this
Agreement.

7.
Renúncia;
Limitação
de
responsabilidade; Indenização. Concordo que o meu
uso da Plataforma online onde os Serviços são
disponibilizados, bem como o uso dos Serviços ou
qualquer outro serviço fornecido pela Avenue
Services ou suas Afiliadas é de meu risco exclusivo. Os
serviços da Avenue Services são fornecidos “como
estão”, “como disponíveis” e sem garantias de
qualquer tipo, sejam expressas ou implícitas,
estatutárias (incluindo sem limitação de tempo,
atualidade, veracidade, sequência, completude,
precisão, liberdade de interrupção), que não aquelas
garantias que estão implícitas e de exclusão, restrição
ou modificação impossíveis sob as leis aplicáveis a
este Contrato.

I UNDERSTAND AND AGREE THAT YOU, YOUR
AFFILIATES, YOUR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS,
AND EMPLOYEES, AND THE 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, TRADING
LOSSES, AND DAMAGES) THAT I MAY INCUR IN
CONNECTION WITH MY USE OF THE SERVICE
PROVIDED BY YOU UNDER THIS AGREEMENT. YOU,
YOUR AFFILIATES, AND YOUR RESPECTIVE OFFICERS,
DIRECTORS, AND EMPLOYEES SHALL NOT BE LIABLE
BY REASON OF DELAYS OR INTERRUPTIONS OF THE
SERVICE OR TRANSMISSIONS, OR FAILURES OF
PERFORMANCE OF SYSTEMS, REGARDLESS OF CAUSE,
INCLUDING THOSE CAUSED BY SOFTWARE OR
HARDWARE MALFUNCTIONS.

ENTENDO E CONCORDO QUE VOCÊ, SUAS AFILIADAS,
SEUS RESPECTIVOS CONSELHEIROS, DIRETORES E
FUNCIONÁRIOS, E OS FORNECEDORES NÃO SERÃO
RESPONSÁVEIS PERANTE A MIM OU PERANTE
TERCEIROS SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, OU
TERÃO QUALQUER RESPONSABILIDADE, POR
QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, DANOS INDIRETOS,
INCIDENTAIS, PUNITIVOS OU CONSEQUENTES
(INCLUINDO
LUCROS
CESSANTES,
PERDAS
COMERCIAIS E DANOS) QUE EU POSSA INCORRER EM
RELAÇÃO AO MEU USO DO SERVIÇO PRESTADO POR
VOCÊ NOS TERMOS DESTE CONTRATO. VOCÊ, SUAS
AFILIADAS E SEUS RESPECTIVOS CONSELHEIROS,
DIRETORES E FUNCIONÁRIOS NÃO SERÃO
RESPONSÁVEIS POR ATRASOS OU INTERRUPÇÕES DO
SERVIÇO OU TRANSMISSÕES, OU FALHAS DE
DESEMPENHO
DOS
SISTEMAS,
INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA, INCLUINDO
AQUELAS CAUSADAS POR MAU FUNCIONAMENTO
DE SOFTWARE OU HARDWARE.

8.
Electronic Signatures; Modifications to the
Agreement. I agree to transact business with You
electronically. By electronically signing this
Agreement, I acknowledge and agree that such
electronic signature is valid evidence of My consent to
be legally bound by this Agreement and such
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
Services 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

8.
Assinaturas
eletrônicas;
Modificações no Contrato. Eu concordo em fazer
negócios com Você eletronicamente. Ao assinar
eletronicamente este Contrato, reconheço e
concordo que tal assinatura eletrônica é prova válida
do meu consentimento em estar legalmente
vinculado a este Contrato e aos termos subsequentes
que possam reger o uso de Seus serviços. O uso de
uma versão eletrônica de qualquer documento
satisfaz plenamente qualquer exigência de que o
documento seja fornecido a mim por escrito. Aceito o
aviso por meios eletrônicos como aviso razoável e
adequado, para o propósito de toda e qualquer lei,
regras e regulamentos. Reconheço e concordo que a
Avenue Services poderá modificar este Contrato de
tempos em tempos e concordo em consultar o
Website de tempos em tempos para obter o Acordo
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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 Services’ electronically
stored copy of the Agreement.

mais
atualizado.
A
cópia
armazenada
eletronicamente deste Contrato é considerada
verdadeira, registro completo, válido, autêntico e
executável do Contrato, admissível em processos
judiciais ou administrativos na mesma medida como
se os documentos e registros fossem originalmente
gerados e mantidos na forma impressa. Concordo em
não contestar a admissibilidade ou aplicabilidade da
cópia do Contrato armazenada eletronicamente da
Avenue Services.

9.
Miscellaneous Provisions. The following
provisions shall also govern this Agreement:

9. Disposições Diversas. As seguintes disposições
também regerão este Contrato:

(A) Interpretation. The heading of each

(A) Interpretação. O título de cada disposição

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 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.

do presente Contrato é apenas para fins
descritivos e não deve ser (1) considerado
no sentido de modificar ou qualificar
qualquer um dos direitos ou obrigações
aqui estabelecidos ou (2) usado para
interpretar ou interpretar qualquer uma
das disposições aqui contidas. Quando
uma referência é feita neste Contrato a
uma Seção, tal referência deverá ser feita
a uma Seção deste Contrato, a menos que
indicado de outra forma. Sempre que as
palavras “incluir”, “incluindo” ou “inclui”
forem utilizadas neste Contrato, elas
serão consideradas seguidas das palavras
“sem limitação.” A palavra “ou”,”, quando
usado neste Contrato, tem o significado
inclusivo representado pela frase “e/ou”.”
A menos que o contexto deste Contrato
exija o contrário: (i) as palavras usando o
número singular ou plural também
incluem o número plural ou singular,
respectivamente; e (ii) os termos “aqui”,
“neste” e palavras derivadas ou similares
referem-se a todo este Contrato. As
referências a qualquer lei serão
consideradas como referências a tal lei,
conforme alterada de tempos em tempos,
e a quaisquer regras ou regulamentos
promulgados a esse respeito. Todos os
pronomes pessoais usados no Contrato,
quer sejam utilizados no gênero
masculino, feminino ou neutro, devem
incluir todos os outros gêneros, se e onde
aplicável.

(B) Binding

Effect;
Assignment.
This
Agreement shall bind My heirs, assigns,
executors, successors, conservators and
administrators. I may not assign this

(B) Efeito Vinculativo; Cessão. Este Contrato
vincula meus herdeiros, cessionários,
executores, sucessores, conservadores e
administradores. Eu não posso ceder este
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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.

Contrato ou quaisquer direitos ou
obrigações sob este Contrato sem antes
obter seu consentimento prévio por
escrito. Você pode ceder, vender, ou
transferir Minha Conta e este Contrato, ou
qualquer parte dele, a qualquer
momento, sem Meu consentimento
prévio.

(C) Severability.

(C) Independência

(D) Entirety of Agreement. This Agreement,

(D) Acordo

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, 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.

any
attachments
hereto,
other
agreements and policies referred to in this
Agreement contain the entire agreement
between Avenue Services and Me and
supersede all prior or contemporaneous
communications and proposals, whether
electronic, oral, or written, between
Avenue Services and Me, provided,
however, that any and all other
agreements between Avenue Services
and Me, not inconsistent with this
Agreement, will remain in full force and
effect.

(E) 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:
https://academy.avenue.us/termos/ and
My continued activity after such

das
Cláusulas.
Se
quaisquer disposições ou condições deste
Contrato, ou qualquer aplicação deste a
qualquer
pessoa,
entidade
ou
circunstância, forem ou se tornarem em
qualquer medida inconsistentes com
qualquer lei, regra ou regulamentação
presente ou futura de qualquer governo
aplicável, agência ou órgão, ou são
considerados, em qualquer extensão,
inválidos ou inexequíveis por qualquer
tribunal de jurisdição competente, tais
disposições
serão
consideradas
rescindidas ou modificadas, na extensão
permitida pela lei aplicável, para tornar
este Contrato em conformidade com tal
lei, regras, ou regulamentos, ou para ser
válido e executável, mas em todos os
outros aspectos, este Contrato continuará
em pleno vigor e efeito e será válido e
executável até o limite máximo permitido
por lei.
Completo. Este Contrato,
quaisquer anexos, outros acordos e
políticas referidos neste Contrato contêm
o acordo completo entre a Avenue
Services e Me e substituem todas as
comunicações e propostas anteriores ou
contemporâneas, sejam elas eletrônicas,
orais ou escritas, entre Mim e a Avenue
Services, desde que, entretanto, todo e
qualquer outro Contrato entre a Avenue
Services e Eu, não inconsistente com este
Contrato, permaneça em pleno vigor e
efeito.

(E) Alterações Contratuais. Você pode, a
qualquer momento, alterar este Contrato
sem prévio aviso a Mim. A versão atual do
Contrato será publicada no Website e
Minha atividade contínua após tal
emenda constitui Meu acordo em ficar
vinculado por todas as emendas então em
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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
Securities services after such posting will
constitute My acknowledgment and
acceptance of such amendment. I agree to
regularly consult the Website for up-todate information about Avenue Services
services and any modifications to this
Agreement. You are not bound by any
verbal statements that seek to amend the
Agreement.

(F) Termination. You may terminate this
Agreement, or close, deactivate, or block
access to the Services at any time in Your
sole discretion. I will remain liable to You
for all obligations incurred pursuant to
this Agreement, or otherwise, whether
arising before or after termination. I may
terminate this Agreement after paying any
obligations owed upon written notice.

(G) 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.

vigor ao Contrato, independentemente de
eu as ter revisado de fato. O uso contínuo
do aplicativo, do website ou de qualquer
outro serviço da Avenue Securities após
tal
publicação
constituirá
Meu
reconhecimento e aceitação de tal
emenda. Concordo em consultar
regularmente
o
Website
para
informações atualizadas sobre os serviços
da Avenue Services e quaisquer
modificações a este Contrato. Você não
está vinculado a nenhuma declaração
verbal que procure emendar o Contrato.

(F) Rescisão. Você pode rescindir este

Contrato, ou fechar, desativar ou
bloquear o acesso aos Serviços a qualquer
momento, a seu critério exclusivo. Eu
permanecerei responsável perante Você
por todas as obrigações incorridas nos
termos deste Contrato, ou de outra
forma, quer surjam antes ou depois do
término. Posso rescindir este Contrato
após o pagamento de quaisquer
obrigações devidas mediante notificação
por escrito.

(G) Sem Renúncia; Natureza Cumulativa de
Direitos e Remédios. Entendo que o fato
de Você não insistir a qualquer momento
no estrito cumprimento de qualquer
termo contido neste Contrato, qualquer
atraso ou falha de Sua parte em exercer
qualquer poder ou direito dado a Você
neste Contrato, um curso contínuo de tal
conduta por Sua parte, ou qualquer curso
de negociação com respeito a qualquer
direito, poder ou privilégio nos termos
deste Contrato não deverá, em nenhum
momento, funcionará como uma renúncia
a tal poder ou direito, nem qualquer
exercício único ou parcial deverá impedir
qualquer outro exercício de qualquer
outro direito, poder, ou privilégio nos
termos deste Contrato. Todos os direitos
e recursos concedidos a Você neste
Contrato são cumulativos e não exclusivos
de quaisquer outros direitos ou recursos
aos quais Você tenha direito.

(H) International Customers. The Services are

(H) Clientes internacionais. Os serviços são

offered only in jurisdictions where they
may be legally offered. Nothing in the

oferecidos somente em jurisdições onde
podem ser oferecidos legalmente. Nada

7

Services shall be considered a solicitation
for or offering of any investment product
or service to any person in any jurisdiction
where such solicitation or offering would
be illegal. I understand that You are based
in the United States and that You accept
only U.S. currency in Your customer
accounts.

(I) Governing Law. This Agreement and all

nos Serviços será considerado como uma
solicitação ou oferta de qualquer produto
ou serviço de investimento a qualquer
pessoa em qualquer jurisdição onde tal
solicitação ou oferta seja ilegal. Entendo
que Você está sediado nos Estados Unidos
e que Você aceita somente moeda
americana em suas contas de clientes.

transactions made in My Account shall be
governed by the laws of the State of
Florida (regardless of the choice of law
rules thereof).

(I) Legislação Regente. Este Contrato e todas

(J) Venue and Service of Process. Each Party

(J) Foro e Citações. Cada Parte consente

irrevocably and unconditionally consents to
the jurisdiction of the state and federal
courts located in Miami-Dade County, in
the State of Florida, United States of
America,
and
irrevocably
and
unconditionally waives any defense of an
inconvenient forum to the maintenance of
any action or proceeding in any such court,
any objection to venue with respect to any
such action or proceeding and any right of
jurisdiction on account of the place of
residence or domicile of any Party.

(K) Language. This Agreement is being

as transações feitas em Minha Conta
serão regidas pelas leis do Estado da
Flórida (independentemente da escolha
das regras da lei).

irrevogável e incondicionalmente com a
jurisdição das cortes estaduais e federais
localizadas no Condado de Miami-Dade,
no Estado da Flórida, Estados Unidos da
América, e renuncia irrevogável e
incondicionalmente a qualquer defesa de
um foro inconveniente à manutenção de
qualquer ação ou processo em qualquer
uma dessas cortes, qualquer objeção de
foro em relação a tal ação ou processo e
qualquer direito de jurisdição em razão do
local de residência ou domicílio de
qualquer Parte.

executed in English and Portuguese.
Portuguese version is merely for
reference.
IN
CASE
OF
ANY
INCONSISTENCE BETWEEN ENGLISH AND
PORTUGUESE
VERSIONS,
ENGLISH
VERSION SHALL PREVAIL FOR ALL
PURPOSES.

(K) Idioma. Este acordo está sendo assinado

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.”

ACEITO E ACORDADO: Reconheço que li os termos e
condições anteriores deste Contrato, que os entendo
e que manifesto meu consentimento e minha
concordância em cumpri-los, clicando em “Enviar
Solicitação”.”

em inglês e português. A versão em
português serve apenas como referência.
EM
CASO
DE
QUALQUER
INCONSISTÊNCIA ENTRE AS VERSÕES EM
INGLÊS E PORTUGUÊS, A VERSÃO EM
INGLÊS PREVALECERÁ PARA TODOS OS
FINS.
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