POLÍTICA DE PRIVACIDADE
AVISOS, DECLARAÇÕES, INCLUSIVE DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, E COPYRIGHT
(Leia com atenção antes de acessar e utilizar as informações contidas neste website)

Avisos
A Cetip S.A. – Mercados Organizados, doravante denominada Cetip, apresenta os avisos e
declarações, inclusive de exoneração de responsabilidades, privacidade e de direitos autorais,
para que você possa avaliar adequadamente o acesso e a utilização das informações aqui
contidas.
Caso você esteja consultando as informações deste website por conta e ordem de terceiros,
inclusive para seu empregador, será de sua responsabilidade alertá-los para a existência destes
avisos e declarações, inclusive de exoneração de responsabilidades.
Caso você implemente um link de acesso a este website para captura automática de dados, para
serem tratados por sistema de uso por terceiros, cabe a você a responsabilidade de alertá-los
para a existência destes avisos e declarações, inclusive de exoneração de responsabilidades.
A Cetip fornece as informações contidas nas páginas deste website com propósito unicamente
informativo e as disponibiliza apenas para atender às necessidades dos visitantes e suas
conveniências.
A Cetip tem o direito de modificar, suspender ou cancelar este serviço a qualquer tempo.
Os serviços prestados pela Cetip às instituições participantes, e seus custos, estão sujeitos a
alterações sem prévio aviso.
A Cetip proíbe a comercialização, reprodução, transmissão, publicação, ou distribuição de parte
ou totalidade do conteúdo deste website, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal
autorização. Para solicitar autorização, envie um e-mail para cetip@cetip.com.br.
Autorização para acesso e utilização do conteúdo deste website
Você está autorizado a acessar e utilizar o conteúdo deste website, assim como arquivar no seu
disco rígido e/ou imprimir parte ou a totalidade desse conteúdo, para uso pessoal e estudos.
Exoneração de responsabilidade
A Cetip não garante acurácia, pontualidade, integridade, negociabilidade, perfeição ou ajuste a
qualquer propósito específico de tais informações, tampouco aceita qualquer encargo, obrigação
ou responsabilidade pelo uso das mesmas.
Devido à possibilidade de erro humano ou mecânico, bem como a outros fatores, a Cetip não
responde por quaisquer erros ou omissões, dado que toda informação é provida "tal como está",
sem nenhuma garantia de qualquer espécie.
As informações ou opiniões aqui expressadas não constituem solicitação ou proposta de compra
ou venda ou ainda oferta de compra ou de venda de qualquer ativo financeiro negociado na Cetip.

As informações disponíveis neste website podem auxiliá-lo, mas não são suficientes para sua
decisão de investimento. Recomenda-se aos visitantes que não ajam exclusivamente
fundamentados nas mesmas.
A Cetip não será responsável por qualquer dano produzido por vírus, disseminado na Internet, que
possa infectar seu computador, ou outros equipamentos, pelo uso, acesso ou transferência de
qualquer material deste website.
Os links disponibilizados neste website podem, quando acessados, conduzi-lo a outros websites e
a Cetip não se responsabiliza pelo teor, exatidão ou função desses websites; As conexões são
fornecidas em boa-fé e a Cetip não se responsabiliza por qualquer alteração subseqüente nos
websites aos quais está conectada.
A Cetip, seus executivos, empregados, procuradores, consultores ou qualquer parte envolvida na
criação, produção, manutenção e disponibilização deste website não são responsáveis, perante
qualquer pessoa, por qualquer perda, dano, custo ou despesa (incluindo, mas não se limitando,
lucros cessantes, impedimentos de uso ou danos diretos, indiretos, incidentais ou conseqüentes)
resultante de quaisquer erros, omissões ou alterações nas informações contidas neste website,
tampouco por quaisquer atrasos, inexatidões, erros, interrupções ou, ainda, quaisquer danos
diretos ou conseqüentes ocasionados ou mesmo ocorridos em função desses eventos, durante o
suprimento de qualquer cotação de mercado por intermédio destas páginas, nem, ainda, por
qualquer prejuízo resultante de acesso não autorizado ou qualquer outro mau uso do sistema
mediante o qual as informações sobre a Cetip são transmitidas, nem mesmo por qualquer
descontinuidade do serviço.
As disposições precedentes aplicam-se ainda que venha a surgir qualquer reivindicação ou
pretensão de ordem contratual ou qualquer ação de reparação por ato ilícito extracontratual,
negligência, imprudência, imperícia, responsabilidade objetiva ou por qualquer outra maneira.
Privacidade
Considerando que alguns detalhes pessoais enviados ao website da Cetip estão sujeitos à nossa
política de proteção e privacidade de dados pessoais, entendemos que toda a informação
fornecida à Cetip através da Internet (incluindo observações, sugestões, idéias, gráficos, imagens,
etc.) se tornará e permanecerá sob nossa exclusiva propriedade com direitos irrestritos ao seu
uso, sem qualquer compensação a quem a forneceu.
Copyright – Direitos Autorais
Cetip, Cetip | NET, Cetip | Colateral e demais nomes de marca, símbolos ou logotipos e
logomarcas apresentados neste website, que identificam a Cetip e seus produtos, bem como
informações, textos e imagens são de propriedade da Cetip S.A. – Mercados Organizados, Rio de
Janeiro, Brasil, e estão adequadamente registrados (©Cetip). O direito de propriedade intelectual
e outros pertinentes, em qualquer informação e qualquer imagem, são reservados e de posse da
Cetip. As cópias são proibidas, exceto quando previamente autorizadas.

