TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

Este documento descreve os termos e condições sobre os quais a plataforma "NFX
Arbitral"
oferece
acesso
ao
site
da
Internet
encontrado
em https://arbitral.nfxcoin.io/ para o cliente.
Leia a política de privacidade, e todos os seguintes termos e condições, incluindo as
condições especiais antes de usar este site. Ao continuar a acessar ou a utilizar a
plataforma ou qualquer serviço, o cliente reconhece sua aceitação dos termos e
condições apresentados.
Reservamo-nos o direito de, a qualquer momento, alterar, remover ou adicionar a estes
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. Verifique o título "Última Atualização" na parte
inferior deste documento para ver quando os Termos e Condições foram modificados
pela última vez. Qualquer alteração nos Termos e Condições de Uso entrará em vigor
quando da publicação revisada no site. O uso do site ou dos serviços, ou a provisão de
informações pessoais do cliente após qualquer alteração significará que o cliente
aceita os TERMOS E CONDIÇÕES atualizados.
Se, a qualquer momento, o cliente não aceitar os TERMOS E CONDIÇÕES, ele não
deve utilizar o site. Quaisquer TERMOS E CONDIÇÕES propostos pelo cliente que
sejam complementares ou que estejam em conflito com estes TERMOS E CONDIÇÕES
e forem expressamente rejeitados pela NFX Arbitral, não terão força ou efeito.
O cliente entende e concorda que a NFX Arbitral pode interromper ou alterar o site a
qualquer momento, sem aviso prévio. O cliente também entende e concorda que a
NFX Arbitral pode interromper ou restringir o uso deste site por qualquer motivo, sem
aviso prévio.

CONTA DO CLIENTE
Como parte do processo necessário para configurar uma conta de cliente no site (uma
"Conta") e obter acesso a certas partes dos serviços, o cliente será obrigado a fornecer
seu nome completo, endereço de e-mail, senha e número de telefone
(as
"Credenciais de Registro") ou inscreva-se através de um dos clientes da NFX Arbitral
(conforme definido abaixo). O cliente deve garantir que suas credenciais de registro
sejam precisas, verdadeiras e atualizadas. Reservamo-nos o direito de bloquear a
criação da uma conta com base na nossa incapacidade de confirmar a autenticidade
das credenciais de registro do cliente.
O endereço de e-mail e a senha que o cliente fornece como parte das credenciais de
registro serão usadas para entrar na sua conta. O cliente será o único responsável por
manter a confidencialidade do seu endereço de e-mail e senha e deve notificar
imediatamente a NFX Arbitral de qualquer uso não autorizado de sua conta. O cliente
é o único responsável por toda a atividade e uso em sua conta, incluindo, mas não
limitado ao uso da conta por qualquer terceiro autorizado pelo cliente para usar seu
endereço de e-mail e senha.
Permitimos que o cliente mantenha apenas uma conta para acessar a plataforma, o
cliente declara que atualmente não possui outra(s) conta(s) registrada(s).
Reservamo-nos o direito de encerrar a sua conta, a nosso exclusivo critério, a qualquer
momento sem aviso prévio. O cliente pode encerrar sua conta em qualquer momento,
cancelando a inscrição através do e-mail: suporte@arbitral.nfxcoin.io

AVISO LEGAL
Devido ao número de fontes a partir das quais o conteúdo apresentado no site é
obtido e os riscos inerentes à distribuição eletrônica, pode haver atrasos, omissões ou
imprecisões nesse conteúdo e no site.
O conteúdo e o site web são fornecidos "no estado em que se encontram", sem
qualquer garantia. A NFX Arbitral, seus empregados, oficiais, diretores, clientes,
agentes e licenciantes não podem e não garantem a precisão, integridade, não
infração, comercialização ou aptidão para um propósito específico do conteúdo
disponível através do site, e NFX Arbitral não oferece qualquer garantia expressa ou
implícita.
Em nenhuma circunstância a NFX Arbitral, seus empregados, oficiais, diretores,
afiliados, agentes ou licenciadores serão responsáveis pelo cliente ou por qualquer
terceiro ou por qualquer outro sobre qualquer tipo de perda financeira, lucros
perdidos, qualquer dano especial, incidental ou consequente ou qualquer outro dano
similar ou qualquer outra perda ou prejuízo, resultando diretamente ou indiretamente
da utilização do site, causado integralmente ou em parte por negligência ou
contingências terceiras, além de seu controle na reprodução, compilação, interpretação
de relatórios ou informações do site e de qualquer conteúdo apresentado no site.
Em nenhuma circunstância, a NFX Arbitral, seus empregados, oficiais, diretores,
afiliados, agentes ou licenciantes serão responsáveis por terceiras partes por qualquer
decisão ou ação tomada por conta e ação exclusiva do usuário em confiança em
conteúdos reproduzidos e apresentados no site.

RESTRIÇÕES LEGAIS

Sem limitar o que precede, o cliente entende que as leis relativas ao uso das
ferramentas contidas dentro da plataforma NFX Arbitral variam em todo o mundo, e é
obrigação do cliente garantir o cumprimento integral de qualquer lei vinculativa e
vigente, regulamentar ou diretiva, aplicável ao seu país de residência no que diz
respeito ao uso local do site e das ferramentas contidas dentro dele. A capacidade de
acesso ao nosso site não significa necessariamente que nossos serviços e / ou suas
atividades através do site sejam legais nos termos das leis, regulamentos ou diretrizes
aplicáveis ao seu país de residência.
Este site não constitui e não pode ser usado para fins de uma oferta ou solicitação a
qualquer pessoa em qualquer jurisdição em que tal oferta ou solicitação não seja
autorizada ou a qualquer pessoa a quem seja ilegal fazer uma oferta ou solicitação. O
acesso a este site pode ser restrito em certas jurisdições e, portanto, os clientes que
acessam este site devem informar-se e observar tais restrições.

LICENÇA LIMITADA

A NFX Arbitral concede-lhe uma conta pessoal não exclusiva, intransferível e limitada
para acessar e usar o Site (a "Licença"). Esta conta está condicionada à sua
conformidade total e contínua com estes Termos e Condições. O cliente concorda em
não aplicar "links” no site, para revender ou permitir o acesso ao site por outros e não
copiar os materiais que aparecem no site para revenda ou para qualquer outro
propósito para terceiros sem o prévio consentimento por escrito da NFX Arbitral. O
cliente será responsável e vinculado por qualquer uso não autorizado do site, feito em
violação desta seção. O cliente concorda em não usar qualquer recurso de
comunicação eletrônica dos serviços no site para qualquer finalidade que seja ilegal,
tortuosa, abusiva e intrusiva na privacidade, hostilidade, difamação, embaraço,
obscenidade, ameaça ou manifestação de ódio. A Licença concedida de acordo com
estes Termos e Condições terminará se a NFX Arbitral acreditar que qualquer
informação fornecida pelo usuário, incluindo (mas não limitado a) suas credenciais de
registro, não é mais atual ou precisa, ou se o franqueado não cumprir com qualquer
termo ou condição destes Termos e Condições e todas as regras e diretrizes para cada
um dos Serviços. Após essa violação, o cliente concorda em deixar de acessar os
serviços. O cliente concorda que a NFX Arbitral, a seu exclusivo critério, e com ou sem
aviso prévio, pode rescindir seu acesso a qualquer ou todos os serviços e remover e
descartar qualquer informação ou conteúdo dentro dos serviços.

LINKS PARA SITES DE TERCEIROS

Este site contém hiperlinks para outros sites operados por pessoas que não a NFX
Arbitral. Esses hiperlinks são fornecidos apenas para sua referência e conveniência. O
cliente concorda em não responsabilizar a NFX Arbitral pelo conteúdo ou operação de
tais sites. Um hiperlink deste site para outro site não implica que o NFX Arbitral
respalda o conteúdo desse site ou do operador ou operações desse site. O cliente é o
único responsável por determinar a medida em que o cliente pode usar qualquer
conteúdo em outros sites da web a que o cliente possa vincular a partir do site.
Se o cliente deseja fazer compras de uma área do site, o cliente o fará através de
criptomoedas, que atualmente será utilizada a NFXCoin (NFXC), podendo essa
criptomoeda ser substituída a qualquer momento com um aviso de no mínimo 30 dias
de antecedência pela NFX Arbitral.
O cliente concorda em não responsabilizar a NFX Arbitral por qualquer perda ou dano
causado por qualquer tipo de transação. O cliente concorda que todas as informações
fornecidas em conexão com essa compra serão precisas, completas e atualizadas. O
cliente concorda em pagar todos os encargos incorridos com o uso de suas
criptomoedas, aos preços vigentes quando esses encargos são incorridos. O cliente
também pagará os impostos aplicáveis em relação a qualquer compra que o cliente
realizar.
A responsabilidade da NFX Arbitral, seus funcionários, diretores ou empregados, para
outros ou qualquer terceiros em qualquier circunstância se limita à quantidade de
criptomoeda que o cliente transferiu a NFX Arbitral em relação à transação que dá
respaldo a tal responsabilidade.

USO E ACESSO AO SITE

O cliente será responsável por fornecer e manter os meios pelos quais o cliente acessa
o site, que pode incluir, mas não está limitado a seu computador pessoal ou dispositivo
móvel, hardware de conectividade e linhas de telecomunicações (conexão).
O cliente será responsável por todas as taxas de acesso e serviço necessárias para se
conectar ao site e assumir todos os encargos incorridos com o uso de tais serviços de
conectividade. Além disso, assume todos os riscos associados ao uso e armazenamento
de informações em seu computador pessoal, dispositivo móvel ou em qualquer outro
computador ou dispositivo através do qual o cliente terá acesso ao site e aos serviços
(doravante denominado "Computador").
O cliente representa e garante que o cliente implementou e planeja operar e manter
uma proteção adequada em relação à segurança e controle de seu computador e
quaisquer informações e dados incluídos neles.

O cliente concorda que a NFX Arbitral não será responsável de qualquer forma em
caso de falha ou danos ou destruição em seus sistemas, dados ou registros de
computador, ou qualquer parte dele, ou por atrasos, perdas, erros ou omissões
resultantes da falha ou má gestão de qualquer equipamento ou software de
telecomunicações ou informática.
O cliente não irá de modo algum, direta ou indiretamente, expor a NFX Arbitral ou
qualquer um dos provedores de serviços online contratados pela NFX Arbitral
qualquer vírus de computador ou outro material ou dispositivo prejudicial ou
inapropriado.

DIREITOS DA NFX ARBITRAL

A NFX Arbitral reserva-se o direito de suspender a operação deste site ou de qualquer
parte ou seções dele a qualquer momento e nenhuma reclamação pode ser movida
contra a NFX Arbitral em relação a isso.

FORÇA MAIOR

O cliente concorda que a NFX Arbitral não será responsável de nenhuma forma tanto
pelo cliente ou por qualquer outra pessoa em caso de força maior (incluindo, mas não
limitado ao ato de qualquer governo ou autoridade legal) ou por falha ou danos ou
destruição dos seus sistemas informáticos e infraestrutura, dados ou registros ou
qualquer parte deles, ou por atrasos, perdas, erros ou omissões resultantes da falha ou
má gestão de qualquer equipamento ou software de telecomunicações ou informática.

PROBLEMAS TÉCNICOS

O cliente entende que, enquanto a internet e a world wide web são confiáveis, mas
problemas técnicos ou outras condições eventuais podem atrasar ou impedir que o
cliente acesse o site.
A NFX Arbitral não será responsável e o cliente concorda em não responsabilizar ou
tentar atribuir qualquer responsabilidade a NFX Arbitral ou qualquer um dos seus
agentes ou prestadores de serviços responsáveis por quaisquer problemas técnicos,
falhas do sistema e avarias, falhas na linha de comunicação, falhas de equipamentos ou
software ou falhas de funcionamento, problemas de acesso ao sistema, problemas de
capacidade do sistema, alta demanda de tráfego na Internet, brechas de segurança e
acesso não autorizado, e outros problemas e defeitos de computadores similares.

A NFX Arbitral não assume ou garante que o cliente poderá acessar ou usar o site em
momentos ou locais de sua escolha, ou que a NFX Arbitral tenha capacidade
adequada para o site como um todo ou em qualquer localização geográfica.
A NFX Arbitral não assume ou garante que o site fornecerá um serviço ininterrupto e
sem erros. A NFX Arbitral não dá garantias em relação ao site e ao seu conteúdo,
incluindo, entre outras, garantias para comercialização ou adequação para um
propósito específico.
Sem limitar o anterior, a NFX Arbitral não será responsável por uma impossibilidade
de executar transações e requisitos devido a falhas no funcionamento de sistemas
informatizados causados por falhas técnicas, que estão fora de seu controle.

MARCAS REGISTRADAS, PROPRIEDADE E DIREITOS AUTORAIS

Todos os direitos, títulos e interesses em e para os conteúdos do site, e as marcas
comerciais, marcas de serviços, nomes comerciais e logótipos " NFX Arbitral " são
propriedade da NFX Serviços Digitais LTDA ou de suas afiliadas ou de outros
licenciadores e estão protegidos por leis de direitos autorais e de propriedade de
marcas comerciais e tratados internacionais.
O cliente concorda em não excluir quaisquer avisos de direitos autorais ou outras
indicações de direitos de propriedade intelectual protegidos de materiais que o usuário
imprima ou faça o download a partir do site. O cliente não obterá nenhum direito de
propriedade intelectual ou qualquer direito ou licença para usar esses materiais ou o
site, exceto como expressamente estabelecido nestes Termos e Condições.
As imagens exibidas no site são propriedade da NFX Serviços Digitais LTDA ou de
seus licenciadores. O cliente concorda em não fazer upload, publicar, reproduzir ou
distribuir qualquer informação, software ou outro material protegido por direitos
autorais ou qualquer outro direito de propriedade intelectual (bem como direitos de
publicidade e privacidade) sem antes obter a permissão do proprietário desses direitos
e consentimento prévio por escrito da NFX Serviços Digitais LTDA.
Nada contido no site pode ser interpretado como concessão, por implicação,
impedimento ou de outra forma, de qualquer licença ou direito de usar qualquer marca
registrada sem a permissão expressa da NFX Serviços Digitais LTDA ou de terceiros
que possam possuir as marcas registradas. O uso de marcas registradas ou qualquer
outro conteúdo do site, exceto conforme previsto neste documento, é estritamente
proibido.

VIOLAÇÃO

O cliente concorda em indenizar, defender e isentar integralmente a NFX Serviços
Digitais LTDA, suas afiliadas corporativas e seus respectivos diretores, diretores e
funcionários imediatamente após a demanda de e contra todas as reivindicações,
demandas, responsabilidades, danos, perdas, custos e despesas, incluindo honorários
legais e outros quaisquer cobranças, seja qual for o motivo, que possam surgir como
resultado de: (i) qualquer violação destes Termos e Condições pelo cliente ou (ii)
violação pelo cliente de qualquer lei ou direitos de terceiros.
Sem prejuízo de quaisquer outros direitos nestes Termos e Condições, se o cliente
violar total ou parcialmente qualquer disposição aqui contida, a NFX Serviços Digitais
LTDA ou qualquer uma das suas afiliadas corporativas que lhe prestam Serviços se
reserva o direito de tomar as medidas que julgar adequadas, incluindo (mas não
limitado a) rescindir qualquer acordo em vigor com o cliente, encerrar ou bloquear os
serviços que lhe são oferecidos através do Site e/ou tomar medidas legais cabíveis
contra o cliente.

LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO JURÍDICA

Estes Termos e Condições serão regidos pelas leis brasileiras, independentemente dos
conflitos de seus princípios legais. Este é o caso, independentemente de o cliente
residir ou realizar negócios com a NFX Serviços Digitais LTDA em qualquer outro
lugar do mundo.
Se qualquer parte destes Termos e Condições for considerada ilegal, nula ou
inexequível, essa parte será considerada separável e não afetará a validade e
exequibilidade de quaisquer termos e condições remanescentes.
Jurisdição exclusiva do tribunal: o usuário concorda em submeter à jurisdição pessoal e
exclusiva dos tribunais localizados no Brasil para resolver qualquer disputa, que possa
surgir em relação a isso.

USO DAS FERRAMENTAS DA NFX ARBITRAL

A NFX Arbitral através da Xtradersoftwares LLC disponibiliza aos seus clientes diversas
ferramentas para auxiliá-los em operações de multimercados.
Essas ferramentas só funcionaram através de configurações feitas pela equipe da
Xtradersoftwares LLC, empresa de tecnologia responsável diretamente pelas
ferramentas comercializadas dentro do site da NFX Arbitral.

AVISO DE RISCO GERAL

Antes de começar a negociar no mercado financeiro, por favor, certifique-se de
compreender os riscos ligados ao investimento e que você tem nível suficiente de
informação e/ou formação.
.

INVESTIMENTO DE ALTO RISCO

Quem for atuar no mercado financeiro deve avaliar cuidadosamente seus objetivos,
experiência e vontade de assumir riscos antes de decidir negociar nos mercados
financeiros com a ajuda de produtos da Xtradersoftwares LLC. A Xtradersoftwares LLC
através da NFX Arbitral oferece conselhos gerais sobre negócios e pré configurações
no seu Software (exemplos de presets) que podem ser considerados como sugestões,
no entanto, não geram garantias para atingir objetivos financeiros pessoais, nem
responsabilidades para a empresa no caso de perdas. Sempre existe a possibilidade de
perda parcial ou total do investimento inicial. Deve-se investir no mercado financeiro
somente os valores que se pode perder sem que o bem-estar pessoal seja afetado.
Deve-se considerar todos os riscos associados à negociação no mercado financeiro.
Caso haja quaisquer dúvidas ou preocupações, a Xtradersoftwares LLC através da NFX
Arbitral aconselha procurar um consultor de investimentos independente.
A Xtradersoftwares LLC através da NFX Arbitral não assume qualquer responsabilidade
por prejuízos e danos, inclusive, mas não limitados a lucros perdidos direta ou
indiretamente pela utilização do seu software, bem como dos presets enviados como
exemplos.

RISCOS DE NEGOCIAÇÃO PELA INTERNET

Há riscos associados à utilização de um sistema de execução de negócios pela internet,
incluindo, mas não limitados a mau funcionamento de hardware e falhas de software e
comunicação. A Xtradersoftwares LLC através da NFX Arbitral não controla a potência
de sinal, qualidade de recepção e outros recursos de roteamento de sinal na Internet,
no servidor ou em sua rede, nem a configuração de equipamentos de comunicação ou
confiabilidade das conexões. A Xtradersoftwares LLC através da NFX Arbitral não é
responsável pelas falhas e rejeições de sistemas de comunicação, além de distorções e
atrasos nas informações ao negociar pela Internet.

POLÍTICA CONTRA SPAM

A NFX Arbitral é um sistema fechado, a divulgação deverá ser feita pessoalmente e/ou
através de contatos via whatsapp, Telegram, etc...
Caso seja constatado publicações em redes sociais ou sites o cliente poderá ter sua
conta suspensa.
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