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Divulgação de Riscos da FBS
Investimento de alto risco
O comércio Forex com alavancagem é associado a um alto grau de risco e pode não satisfazê-lo pessoalmente. Você
deve avaliar cuidadosamente seus objetivos financeiros, experiência e vontade de assumir riscos antes de decidir
negociar moedas estrangeiras com a ajuda de produtos e serviços da FBS. A FBS Markets Inc oferece conselhos gerais
sobre negócios que não devem ser considerados como recomendação para atingir seus objetivos financeiros pessoais.
O conteúdo do site não deve ser interpretado como conselho pessoal. Sempre existe a possibilidade de perda parcial ou
total do investimento inicial. Você deve investir em comércio Forex somente os instrumentos que pode perder sem que
seu bem-estar seja afetado. Você deve considerar todos os riscos associados à negociação com margem. Caso você
tenha quaisquer dúvidas ou preocupações, a FBS aconselha procurar um consultor de investimentos independente.
Opiniões de mercado da FBS
Quaisquer opiniões, notícias, análises e pesquisas de mercado, preços e outras informações neste site são gerais e não
devem ser consideradas como recomendações financeiras ou de investimentos. A FBS Markets Inc não assume qualquer
responsabilidade por prejuízos e danos, inclusive mas não limitados a lucros perdidos direta ou indiretamente pela
utilização ou abstinência desta informação de qualquer forma.
Riscos de Negociação pela Internet
Os riscos associados à utilização de um sistema de execução de negócios pela internet, incluindo mas não limitados a,
mau funcionamento de hardware e falhas de software e comunicação. A FBS não controla a potência de sinal, qualidade
de recepção e outros recursos de roteamento de sinal na Internet ou em sua rede, nem a configuração de equipamentos
de comunicação ou confiabilidade das conexões. A FBS não é responsável pelas falhas e rejeições de sistemas de
comunicação, além de distorções e atrasos nas informações ao negociar pela Internet. A FBS utiliza um sistema de
reserva e outros meios de combater falhas, de modo a reduzir a possibilidade de interrupções e falhas no sistema
comercial. A FBS também oferece a capacidade de negociar por meio da transmissão de instruções via telefone, caso o
sistema comercial esteja indisponível.
Exatidão das informações no site
Qualquer informação neste site pode ser alterada a qualquer momento, sem notificação prévia. Todas as informações
neste site têm o único propósito de auxiliar os comerciantes a tomar decisões de investimento independentes. A FBS
faz todos os esforços para fornecer informações exatas no site, mas não pode garantir a exatidão das informações e não
assume responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos que surjam, direta ou indiretamente, da utilização das
informações neste site ou a incapacidade de obter informações do mesmo, além de atrasos ou discrepâncias na
transmissão ou no recebimento de instruções e notificações enviadas por meio deste site.
Distribuição de informações
Este site não é destinado à distribuição ou uso, por qualquer pessoa ou entidade, em todos os países e jurisdições nas
quais estas distribuições e usos contrariem as legislações ou regulamentos locais. Nenhum serviço ou investimento
referidos neste site estão disponíveis para pessoas residentes em países onde o fornecimento de tais serviços e
investimentos contrarie as leis e regulamentos locais. É responsabilidades dos visitantes deste site certificar-se dos
termos e cumprir todas as leis e regulamentos aos quais estejam sujeitos.
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Riscos de mercado e negociação interativa
A Plataforma Comercial Online FBS oferece muitas oportunidades de transações e controle da execução das mesmas. A
FBS faz todos os esforços para garantir que as transações sejam executadas no preço solicitado, mas o comércio online
não reduz o grau de riscos associados ao comércio de moedas, independente de sua eficiência e conveniência. Todas as
condições para obter cotações e transações são abordadas em detalhe nas disposições do "Acordo do Cliente". Você
pode encontrar o acordo em nosso site.
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