CONTRATO PARA ROTEAMENTO DE ORDENS

Partes: INVESTCENTER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, empresa com sede
e foro na cidade de Campinas, estado de São Paulo, Av. Antonio Artioli, 570, Edificio
Vernier, Loja 07 e 08, Swiss Park, inscrita no CNPJ/MF sob. nº 13.277.886/0001-67,
representada neste ato em conformidade com o seu estatuto social (“InvestCenter”), e
O Cliente, já qualificado na ficha cadastral (“Cliente”).
Ao selecionar a opção "Eu aceito os termos do contrato de licença", você estará
confirmando sua aceitação do mesmo e concordando em cumprir os termos deste.
1 - ROTEAMENTO DE ORDENS:
O Cliente que estiver habilitado pela sua corretora a utilizar a “Plataforma
InverstCharts” para rotear suas ordens de compra e venda de ativos, aceitam
expressamente que:
A InvestCenter, não é uma corretora, e seu produto/software denominado “Plataforma
InvestCharts”, destina-se a disponibilizar aos seus usuários diversas ferramentas de
Análise Técnica para investidores e traders.
A InvestCenter, através da Plataforma InvestCharts, possui uma funcionalidade sem
custo adicional, para assinantes dos módulos “Bovespa Tempo Real” e/ou “BMF
Tempo Real”, denominada “ROTEAMENTO DE ORDENS”. O sistema
“ROTEAMENTO DE ORDENS”, possibilita o envio eletrônico de ordens de compra e
venda de ativos para o sistema da corretora, conhecido como OMS (“Order
Management System”), que é o responsável pela verificação, validação e execução
das ordens.
A responsabilidade de executar as ordens, é da corretora parceira, pois a
InvestCenter, através da Plataforma InvestCharts atua somente como retransmissora
destas ordens e por este motivo não pode se responsabilizar pelas ordens enviadas,
ou seja, registradas no OMS da corretora, e não executadas.
O Cliente só poderá rotear as ordens na Plataforma InvestCharts, caso seja assinante
de algum Módulo Tempo Real. Para poder rotear ordens de ativos do segmento
Bovespa deverá ser assinante do Módulo Bovespa Tempo Real. Para poder rotear
ordens de ativos do segmento BM&F deverá ser assinante do Módulo BMF Tempo
Real.
2 – ISENÇÕES DE GARANTIAS E EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS
O Cliente será o único e exclusivo responsável pelo envio de ordens, e por toda e
qualquer informação inserida por meio do “ROTEAMENTO DE ORDENS”.
O Cliente declara e garante que é responsável pelas operações que realizar através
do “ROTEAMENTO DE ORDENS”.

O Cliente declara estar ciente que o acesso à internet pode eventualmente ser
instável, o que pode retardar e, por vezes, impedir o acompanhamento de cotações e
o envio de ordens.
O Cliente declara que caso seja impossibilitado de rotear/enviar as ordens pela
Plataforma InvestCharts, usará o Home-Broker ou outros serviços da sua
corretora para enviar tais ordens.
3 – PRIVACIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
O Cliente aceita que todas as informações sobre suas ordens de compra e venda de
ativos, enviados para a OMS da corretora, serão gravados em nossos servidores, e
arquivados posteriormente em mídia física, onde devem ficar sobre nossa custódia
por um período mínimo de 5 (cinco) anos. Em virtude disso, AUTORIZA que a
InvestCenter tenha acesso a todo e qualquer dado e/ou informação sobre ele que
esteja registrada e/ou armazenada na corretora parceira, incluindo aquelas que
estejam protegidas por sigilo bancário e/ou fiscal, para que assim ele possa enviar
ordens e ter acesso às suas informações privadas por meio do software externo. Para
garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações, garantir a
coerência dos dados e assegurar o uso correto das informações, utilizamos as
melhores tecnologias do mercado e uma equipe dedicada a gerenciar as informações
que coletamos online, garantindo assim a segurança dos seus dados.
4 – MECANISMO DE CONTROLE DE ACESSO:
O Cliente, declara estar ciente que deverá adequar a sua senha de acesso na
Plataforma InvestCharts, de acordo com os seguintes critérios:






Senha para acesso com tamanho mínimo de 6 caracteres;
Senha com tempo máximo de expiração de 45 dias;
Senha com quantidade máxima de tentativas erradas antes do bloqueio
igual a 3;
Não poderá repetir as últimas 6 senhas utilizadas anteriormente;
Senha com complexidade ativada (números, letras maiúsculas e
minúsculas);

5 - ISENÇÃO DE GARANTIAS:
Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, a InvestCenter e seus
fornecedores fornecem o produto e os serviços de suporte (se houver) NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E COM TODAS SUAS FALHAS, e se isentam
de todas as outras garantias e condições, quer explícitas, implícitas ou legais,
incluindo, mas não se limitando a, se houver, quaisquer garantias, implícitas,
obrigações ou condições de comercialização, de adequação para uma
finalidade específica, de confiabilidade ou de disponibilidade, de precisão ou
integralidade de respostas, de resultados, ou utilização de mão-de-obra
especializada, de ausência de vírus, e de falta de negligência, tudo com
referência ao produto, e ao fornecimento ou à falha no fornecimento de serviços
de suporte ou outros serviços, informações, software e conteúdo correlato
através do produto ou que se originem a partir do uso do produto. Ademais, não

há garantias ou condição de titularidade, uso pacífico, posse pacífica,
correspondência à descrição ou não-violação com referência ao produto.
6 - EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQÜENCIAIS E OUTROS
DANOS:
Na medida do permitido pela legislação aplicável, em hipótese alguma a
InvestCenter será responsável por qualquer dano especial, incidental, punitivo,
indireto ou consequencial ou qualquer outro dano indireto (incluindo, mas não
se limitando a, danos por lucros cessantes, perda de informações confidenciais
ou outras, interrupção nos negócios, lesões corporais, perda de privacidade,
falha no cumprimento de qualquer obrigação, inclusive aquelas de agir de boa
fé e com cuidados razoáveis, negligencia e qualquer outra perda financeira ou
de qualquer natureza) resultantes do, ou de qualquer forma relacionados com, o
uso ou inabilidade no uso do produto, com o fornecimento ou falha no
fornecimento de serviços de suporte ou outros serviços, informações, software
e conteúdo correlato por meio do produto ou decorrente de seu uso ou, de
outro modo, sob ou com relação a qualquer disposição deste EULA, mesmo na
hipótese de falha, dano (incluindo negligencia), responsabilidade restrita,
quebra de contrato ou de garantia pela InvestCenter, ainda que a InvestCenter
tenha sido alertada acerca da possibilidade de ocorrência de tais danos.
7 - DO FORO:
O presente contrato é regido pelas leis brasileiras, sendo que as partes elegem o foro
da comarca de Campinas, estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas dele
decorrentes. Se você aceitar todos os termos da licença, escolha a opção "eu aceito
os termos do contrato de licença" para continuar. Você deve aceitar o contrato para
acessar a InvestCharts.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE.

