
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO E MÍDIA SOCIAL 

 

Conteúdo, notícias, pesquisas, ferramentas, dados de mercado e símbolos de valores 

mobiliários são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma 

recomendação ou solicitação para compra ou venda de um valor mobiliário específico ou 

se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. Empresas que não são 

afiliadas a nós podem fornecer parte do conteúdo. A fonte de todo o conteúdo de 

terceiros é clara e destacada. Não participamos da preparação, adoção ou edição de 

conteúdo de terceiros e não endossamos ou aprovamos esse conteúdo. As informações 

fornecidas não têm garantia de integridade ou precisão e estão sujeitas a alterações sem 

aviso prévio. As projeções ou outras informações relacionadas à probabilidade de vários 

resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas quanto à 

precisão ou completude, não refletem os resultados reais de investimento e não são 

garantias de resultados futuros. Todo investimento envolve riscos, as perdas podem 

exceder o valor investido e o desempenho passado de um produto de segurança, 

indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. Antes 

de investir em um fundo, considere os objetivos, riscos, encargos e despesas de 

investimento do fundo. Contate-nos para obter um prospecto contendo essas 

informações. Lembre-se de que a diversificação não é uma estratégia de investimento 

sem risco e, em certas circunstâncias, pode não se adequar aos seus objetivos de 

investimento. 

 

Opiniões, declarações ou visualizações publicadas em nossas páginas de mídia social 

são comunicações das pessoas que as publicam e não são adotadas ou endossadas 

por nós. Podemos, exclusivamente a nosso critério, remover comentários ou usuários. 

Removeremos comentários ilegais, abusivos, difamatórios, ofensivos ou que contenham 

palavrões. Removeremos o spam e trataremos como spam um grande número de 

mensagens sobre o mesmo assunto. 

 

Não controlamos ou endossamos qualquer publicidade, mensagem ou conteúdo que os 

fornecedores dos sites de mídia social possam publicar em nossas páginas. As marcas 

de terceiros que aparecem neste documento são de propriedade de seus respectivos 

donos. 

 

Certos serviços (“Serviços”) oferecidos por meio de nosso Aplicativo são oferecidos 

apenas em jurisdições onde é legal fazer isso. A disponibilidade dos Serviços pela 

internet não é uma solicitação ou oferta dos Serviços a qualquer pessoa em qualquer 

jurisdição onde tal solicitação ou oferta for ilegal. Nós nos reservamos o direito de limitar 

a disponibilidade dos Serviços a qualquer pessoa, região geográfica ou jurisdição, a 



qualquer momento e a nosso critério exclusivo. Não declaramos que os Serviços são 

apropriados ou disponíveis para uso em locais fora dos Estados Unidos ou que o acesso 

ao nosso Aplicativo é legalmente permitido em países ou territórios onde os Serviços 

podem ser ilegais. Se acessar os Serviços em outros locais, você o fará por sua conta e 

risco, e você é responsável pelo cumprimento das leis locais. 

 

Valores mobiliários e criptomoedas são tipos de ativos muito diferentes. 

 

Criptomoedas não são valores mobiliários. 

 

A compra de criptomoedas envolve diversos riscos. Leia a divulgação de riscos de 

criptomoedas da Passfolio Financial. 

 

A Passfolio é o nome de marca da Panchain, Inc. A Passfolio Securities, LLC e a 

Passfolio Financial, LLC são subsidiárias da Panchain, Inc. 

 

Serviços de troca de moeda e criptomoeda fornecidos pela Passfolio Financial LLC, uma 

empresa de serviços monetários dos EUA registrada na FinCEN. A Passfolio Financial 

LLC não é membro da FINRA ou da SIPC. As criptomoedas não são ações e seus 

investimentos em criptomoedas não são protegidos pelo seguro FDIC ou SIPC. 

 

Produtos e serviços de valores mobiliários oferecidos a investidores autodirigidos por 

meio da Passfolio Securities LLC, membro da FINRA/SIPC. Passfolio Securities LLC não 

fornece serviços relacionados a criptomoedas. A Passfolio Securities LLC é membro do 

SIPC, que protege os clientes de valores mobiliários de seus membros em até 

US$500.000 (incluindo US$250.000 para pedidos em dinheiro). Material explicativo 

disponível sob encomenda ou via www.sipc.org. 

 

Para comprar valores mobiliários usando criptomoedas, sua criptomoeda será primeiro 

convertida em dólares americanos pela Passfolio Financial LLC. Os recursos em dólares 

americanos serão transferidos para sua conta de corretagem na Passfolio Securities 

LLC, onde serão usados para comprar valores mobiliários. 

 

Para atendimento ao cliente relacionado à sua conta de corretagem, envie um e-mail 

para support@passfolio.us. Não publique informações pessoais, de conta ou de 

transação em nossos sites de mídia social. A Passfolio Securities não aceita instruções 

para efetuar transações com valores mobiliários ou transferências de fundos por meio de 

comunicações publicadas em sites de mídia social. 

https://global-uploads.webflow.com/5c4f66aa0085925051fc8799/5d2e4039abc50460107eef8c_PF%20-%202019-07-14%20-%20Cryptocurrency%20Risk%20Disclosure.pdf
https://global-uploads.webflow.com/5c4f66aa0085925051fc8799/5d2e4039abc50460107eef8c_PF%20-%202019-07-14%20-%20Cryptocurrency%20Risk%20Disclosure.pdf


 

Os dados do mercado são atualizados a cada, pelo menos, 15 minutos, salvo 
indicação ao contrário. Dados de mercado fornecidos por Polygon. 
 

Por favor leia importantes divulgações legais que se aplicam à sua conta 
de corretagem. 
 

Os produtos de valores mobiliários são: Não segurados pelo FDIC · 

Não garantidos pelo banco · Podem perder valor 

 

Os relatórios FINRA BrokerCheck da Passfolio Securities, LLC estão 

disponíveis em http://www.finra.org/brokercheck 
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