Aviso de Riscos de Criptomoedas da Passfolio Financial
Uma criptomoeda é uma representação digital de valor que funciona como meio de
troca, unidade de conta ou reserva de valor, mas não possui status de curso legal. Às
vezes, as criptomoedas são trocadas por dólares americanos ou outras moedas ao
redor do mundo, mas geralmente não são garantidas ou respaldadas por nenhum
governo ou banco central. Seu valor é completamente derivado das forças de oferta e
demanda do mercado e são mais voláteis que as moedas tradicionais. O valor da
criptomoeda pode se derivar da disposição contínua dos participantes do mercado de
trocar moeda fiduciária por criptomoedas, o que pode resultar no potencial de perda
total e permanente do valor de determinada criptomoeda, caso o mercado dessa
criptomoeda desapareça. As criptomoedas não são cobertas por seguros da FDIC ou
da SIPC. Alterações ou ações legislativas e regulatórias nos níveis estadual, federal ou
internacional podem afetar adversamente o uso, a transferência, o câmbio e o valor da
criptomoeda.
A compra de criptomoedas traz vários riscos, incluindo oscilações voláteis dos preços
de mercado ou flash crashes, fraude, manipulação de mercado e riscos de
cibersegurança. Além disso, os mercados e a troca de criptomoedas não são regulados
com os mesmos controles ou proteções de clientes disponíveis em investimentos em
ações, opções, futuros ou câmbio internacional. Não há garantia de que alguém que
aceite uma criptomoeda como pagamento hoje continuará a fazer isso no futuro.
Os compradores devem fazer uma extensa pesquisa sobre a legitimidade de cada
criptomoeda individual, incluindo sua plataforma, antes de comprar. Os recursos,
funções, características, operação, uso e outras propriedades da criptomoeda
específica podem ser complexos, técnicos ou difíceis de compreender ou avaliar. A
criptomoeda pode ficar vulnerável a ataques à segurança, integridade ou operação,
incluindo ataques usando poder computacional suficiente para sobrecarregar a
operação normal da blockchain da criptomoeda ou outra tecnologia subjacente.
Algumas transações de criptomoeda serão consideradas feitas quando forem
registradas em um razão público, o que não necessariamente é a data ou a hora em
que uma transação pode ter sido iniciada.
O trading de criptomoedas exige conhecimento dos mercados de criptomoedas. Na
tentativa de lucrar com o trading de criptomoedas, você deve competir com traders do
mundo inteiro. Você deve ter conhecimento e experiência suficientes antes de iniciar
um trading substancial de criptomoedas.
Qualquer criptomoeda individual pode ser alterada ou, de outra forma, deixar de operar
conforme o esperado devido a alterações feitas em sua tecnologia subjacente,
alterações feitas usando sua tecnologia subjacente ou alterações resultantes de um
ataque. Essas alterações podem incluir, sem limitação, um “fork”, um “rollback”, um
“airdrop” ou um “bootstrap”. Essas alterações podem diluir o valor de uma posição de
criptomoeda existente e/ou distribuir o valor de uma posição de criptomoeda existente

para outra criptomoeda. A Passfolio Financial se reserva o direito de apoiar ou não
qualquer uma dessas alterações. Qualquer criptomoeda pode ser cancelada, perdida
ou gasta duas vezes, ou de outra forma perder todo ou parte de seu valor, devido a
forks, rollbacks, ataques ou falhas em operar como o planejado. A natureza da
criptomoeda significa que quaisquer dificuldades tecnológicas enfrentadas pela
Passfolio Financial podem impedir o acesso à sua criptomoeda. Quaisquer cauções
mantidas pela Passfolio Financial para o benefício de seus clientes podem não ser
suficientes para cobrir todas as perdas incorridas pelos clientes.
O trading de criptomoedas pode ser extremamente arriscado. O trading de
criptomoedas geralmente pode não ser apropriado, principalmente com fundos
retirados de economias de aposentadoria, empréstimos educacionais, hipotecas,
fundos de emergência ou fundos reservados para outros fins.
O trading de criptomoedas pode levar a grandes e imediatas perdas financeiras. A
volatilidade e a imprevisibilidade do preço das criptomoedas em relação a moedas
fiduciárias podem resultar em perdas significativas em um curto período. As transações
em criptomoeda podem ser irreversíveis e, consequentemente, as perdas devido a
transações fraudulentas ou acidentais podem não ser recuperáveis.
Sob certas condições de mercado, pode ser difícil ou impossível liquidar uma posição
rapidamente a um preço razoável. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o mercado
de determinada criptomoeda sofre uma queda repentina ou se o trading é interrompido
devido a eventos recentes de notícias, atividades de trading incomuns ou alterações no
sistema subjacente de criptomoeda.
Quanto maior a volatilidade de determinada criptomoeda, maior a probabilidade de
haver problemas na execução de uma transação. Além dos riscos normais do
mercado, você pode sofrer perdas devido a um ou mais dos seguintes itens: falhas no
sistema, falhas de hardware, falhas de software, interrupções na conectividade de rede
e corrupção de dados.
Várias agências federais também publicaram documentos alertando sobre os riscos
das moedas virtuais. Para mais informações, veja o Aviso ao Consumidor da CFPB, o
Aviso ao Consumidor da CFTC, o Alerta ao Investidor da SEC e o Alerta ao Investidor
da FINRA.

