
 

TERMOS DE USO 

 

Ao acessar nosso site o público em geral toma conhecimento dos termos de uso, 

ora apresentado, e com os quais está concordando. 

 

O cliente declara ter lido o conteúdo deste termo e compreendido integralmente 

seu conteúdo, estando ciente que ao aderir ao mesmo, todos seus direitos e 

obrigações ficarão ilimitadamente a ele vinculados, tornando-se condições de 

utilização indispensáveis na contratação dos serviços da ARC CORRETORA DE 

CÂMBIO S.A. Integram a este TERMO todas as legislações aplicáveis à matéria 

e em especial atenção ao REGULAMENTO DE MERCADO DE CÂMBIO e 

CAPITAIS INTERNACIONAIS (RMCCI) vinculados ao BANCO CENTRAL 

DO BRASIL.  

 

As informações contidas neste site e pelo uso destas informações, ARC 

CORRETORA DE CÂMBIO S.A., EXPRESSAMENTE NÃO SE 

RESPONSABILIZA OU PODE SER REPONSABILIZADA e, também a ARC 

CORRETORA DE CÂMBIO S.A, seus diretores, funcionários e fornecedores, 

não podem ser responsabilizados sob qualquer hipótese, incluindo mas não se 

restringindo a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência 

do uso destas informações, qualquer que seja o contexto, usuário, terceiros, etc., 

sendo que o usuário do site concorda em não responsabilizar nossa Corretora de 

Câmbio por qualquer inexatidão, erro, omissão ou atraso em qualquer 

informação ou transmissão de informação; perda ou prejuízo decorrente ou 

ocasionado por erro, omissão, degradação de desempenho ou interrupção no 

fornecimento de informações devido qualquer ato ou omissão da ARC 

CORRETTORA DE CAMBIO S.A. , seus fornecedores, ainda a caso fortuito, 

força maior ou qualquer outra causa, nem tão pouco fornecer a terceiros como 

suas as informações aqui mencionadas.  

 

Estes Termos de Serviço refletem a maneira como os negócios da ARC Corretora 

de Câmbio funcionam, as leis que se aplicam à nossa Empresa e determinados 

pontos em que sempre acreditamos. Como resultado, estes termos ajudam a 

definir a relação de nossa Corretora com você na medida de sua interação com 

nossos serviço 


