Termos de Uso
Ao acessar o presente site, você se declara ciente e concorda com os Termos de Uso e Avisos Legais
contidos neste documento. Por favor, consulte também a legislação e regulamentação aplicáveis ao
seu país e/ou jurisdição.
Os Termos de Uso, assim como as informações e materiais contidos neste site, estão sujeitos à
atualização periódica, sem que seja necessária notificação prévia aos usuários. Portanto, o usuário
deverá consultá-lo regularmente.
Nenhuma garantia expressa ou implícita pode ser fornecida com relação à exatidão, completude ou
segurança dos materiais, inclusive em suas referências aos valores mobiliários e demais assuntos
neles contidos.
Nenhuma informação contida neste site constitui parecer financeiro, jurídico, fiscal ou significa
aconselhamento ou indicação de adequação de qualquer investimento a qualquer investidor. A
consulta de um profissional devidamente qualificado é imprescindível antes da tomada de qualquer
decisão de investimento.
A Vinci DTVM não se responsabiliza pelas informações apresentadas neste site, assim como não
podem ser responsabilizados, em hipótese alguma, seus diretores, funcionários e fornecedores,
incluindo, mas não se restringindo a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza que o
usuário deste site venha a incorrer em decorrência do uso destas informações ou de apenas parte
delas, mesmo que decorrentes de previsão contratual ou extracontratual.
O usuário deste website concorda em não responsabilizar a Vinci DTVM por qualquer inexatidão,
erro, omissão ou atraso em qualquer informação ou transmissão de informação; por perda ou
prejuízo decorrente ou ocasionado por erro, omissão, degradação de desempenho ou interrupção
no fornecimento de informações, devido a qualquer ato ou omissão; ou, ainda, decorrente de caso
fortuito, força maior ou qualquer outra causa.
A Vinci DTVM não terá responsabilidade de qualquer tipo por conteúdo de terceiros ou sites
acessados através de links disponíveis em seu site.
São expressamente vedados, sob pena da lei, qualquer tipo de utilização, cópia, reprodução,
modificação, distribuição, publicação integral ou parcial, comercial ou não do material disponível
neste website, salvo com a prévia e expressa autorização da Vinci DTVM.

