APRESENTAÇÃO
Bem vindo a Cointrade Crypto Exchange, uma moderna e avançada Plataforma de
Crypto Trading para a compra e venda de "Moedas Virtuais".
O site é de propriedade da empresa DINAMIAN S/A, sociedade anônima Uruguaia,
estabelecida em Montevidéu, inscrita no RUT sob o n.218109820016, cujo nome de
marca é Cointrade Crypto Exchange, o qual será doravante utilizado.
A Cointrade Crypto Exchange foi desenvolvida usando como plataforma de carteiras,
todas as cripto-moedas suportadas pela Stratum, e permite a negociação entre você e os
demais usuários da rede.
Depósitos e saques em Criptomoedas serão 100% gerenciados pela plataforma da
Stratum, fazendo com que a Cointrade Crypto Exchange tenha total foco nas operações
de trading.
CONTATOS
1) Para dúvidas jurídicas:
legal@cointrade.cx
2) Para dúvidas do website:
web@cointrade.cx
3) Para suporte geral:
support@cointrade.cx

DIFERENCIAIS DA PLATAFORMA
1. Sem KYC (“Conheça o seu Cliente”, ou seja, trata-se da apresentação de documentos
para identificação do cliente, oque será dispensado por esta Plataforma desde que não
exigido por lei);
2. Sem limites máximo para depósitos ou saques de ativos digitais
3. COMPRA com trailing stop – TRAILING STOP – LIMIT;
4. Ordem de compra no rompimento de um determinado valor futuro - DISRUPTION –
LIMIT;
5. Compra no rompimento e trailing Stop - DISRUPTION - TRAILING STOP - LIMIT
6. Usuários poderão seguir traders profissionais. O usuário que acompanha pagará um
percentual para o trader profissional que segue nas transações de sucesso. Desta forma o

usuário novo sem experiência em trader poderá apostar "na performance de trader com
maior experiência" - FOLLOW THE TRADER

GENERALIDADES
O usuário, ao abrir uma conta na Cointrade Crypto Exchange, reconhece e aceita que
os ativos de criptografia não têm até o momento qualquer forma específica de proteção
ou regulamentação por parte de qualquer órgão governamental. O valor desses ativos
criptográficos é altamente volátil e especulativo, sujeitando o usuário a possíveis perdas.
Reconhece ainda que a “Cointrade Crypto Exchange” atua apenas como intermediário
reunindo compradores e vendedores, e não assegura qualquer tipo de erros, equívoco,
interpretações errôneas ou falhas, os quais podem ser resultado de ações humanas,
imperfeições de programa ou processo. Assim, a Cointrade Crypto Exchange, seus
diretores, administradores, funcionários e agentes não garantem qualquer informação ou
processo, bem como não é responsável por qualquer perda de dinheiro, ativos, valores
mobiliários e outros tipos de propriedade ocorridos por causa do uso de qualquer
informação ou negociação ocorrida por meio de sua plataforma.
A Cointrade Crypto Exchange e seus usuários agem de forma totalmente independente,
sem vínculo contratual entre as partes e não criam nenhum tipo de parceria ou
sociedade.
Em razão da independência entre você e a Cointrade Crypto Exchange, você exclui e
isenta a Cointrade Crypto Exchange de todas e quaisquer reivindicações, ações,
cobranças, despesas e custos oriundos do seu uso da Plataforma.
Restrição de uso
O uso de quaisquer serviços disponíveis na Plataforma é nulo e você deverá cessá-lo
imediatamente se for residente ou tornar-se residente de qualquer lugar onde for
proibido pela lei aplicável.
Política de criptomoedas
A Cointrade Crypto Exchange rejeitará depósitos e suspenderá saques caso detecte
atividades suspeitas, criminosas ou violação de suas diretrizes de conformidade.
Do foro
Os Termos de Serviço serão regidos e interpretados e executados de acordo com as leis
de Montevidéu/Uruguai, e serão interpretados em todos os aspectos como um contrato
de Montevidéu/Uruguai. Qualquer reivindicação ou ação decorrente ou relacionada aos
Termos de Serviço será regida e interpretada e executada de acordo com as leis de
Montevidéu/Uruguai.

O local e foro para qualquer reclamação ou ação contra ou envolvendo a Empresa será o
de Montevidéu/Uruguai. O usuário concorda incondicionalmente com a jurisdição
exclusiva dos tribunais de Montevidéu/Uruguai. O usuário também concorda
incondicionalmente com o foro e local exclusivos de Montevidéu/Uruguai em todas as
reivindicações ou ações decorrentes de ou qualquer disputa ou questão de qualquer tipo
relacionada aos Termos de Serviço. A doutrina do “forum non conveniens” não se
aplica na seleção do foro sob os Termos de Serviço.

