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Introdução
A LIQI DIGITAL ASSETS LTDA (“LIQI”), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ no
41.743.644/0001-57, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.461, 4° Andar, Conjunto 41, Jardim Paulistano,
São Paulo – SP – 01452-921, é a detentora desta plataforma e de todo o seu conteúdo. A LIQI é uma empresa
criada com fins a facilitar o acesso a ativos reais, por meio da tokenização via blockchain, acessíveis através de
sua plataforma eletrônica “liqi.com.br”. Todos os direitos reservados.
Estes Termos de Uso contém todas as condições para a utilização correta da nossa plataforma.
O usuário só poderá utilizar os serviços disponíveis na plataforma quando efetuar o cadastro e aceitar as regras
estabelecidas nestes Termos de Uso. Ao aceitar estes Termos de Uso o usuário declara que leu, entendeu todos
os seus direitos e obrigações, concorda e cumprirá com todas as disposições aqui presentes, vinculando-se
automaticamente a estes Termos de Uso e eventual documentação mencionada nestas regras. Caso não
cumpra as regras, o cadastro poderá ser bloqueado e o usuário impedido de utilizar a plataforma.
Aconselhamos ao usuário que não concordar com os Termos de Uso, não utilizar a plataforma e os serviços
disponibilizados.
A LIQI zelará pela confidencialidade e segurança dos usuários, de seus dados e suas operações, tomando todas
as precauções técnicas e legais necessárias para tanto.
Cadastro
Para acesso e uso da plataforma o usuário deve ser maior de 18 (dezoito) anos, ter plena capacidade legal ou
ser emancipado. Para aqueles que são emancipados, é necessária a comprovação.
Para o cadastro de Pessoa Jurídica é indispensável que a empresa esteja em situação regular, legalmente
constituída e em conformidade com a legislação brasileira. É fundamental que o cadastro seja constituído
através do seu representante legal devidamente autorizado.
A confirmação do cadastro prévio do usuário está condicionada ao preenchimento do nome completo e e-mail.
O usuário só poderá utilizar os serviços que a plataforma oferece, depois do preenchimento dos campos
obrigatórios disponíveis no "meu perfil". É necessário informar o cadastro de pessoa física (CPF), data de
nascimento, telefone, profissão, nacionalidade e endereço residencial (CEP, rua/avenida, número,
complemento, bairro, cidade, estado e país). O usuário declara que todos os dados informados são verdadeiros
e a responsabilidade pelas informações é do usuário. Caso os dados estiverem incorretos, incompletos ou
equivocados, o usuário poderá ser bloqueado e impedido de utilizar a plataforma.
É possível operar na plataforma com a conta verificada ou não, mas para transferir ou sacar os tokens, a LIQI
possui um mecanismo de segurança para a verificação da conta do usuário. O usuário deverá enviar
documentos, como foto frente e verso do documento de identificação com foto (identidade, carteira de
motorista, passaporte ou RNE), comprovante de residência (validade de 3 meses) e logo após há a declaração
dos termos e aceite.

Para a segurança do usuário, aconselhamos que ative o 2FA (autenticação em duas etapas) que está disponível
ao clicar em "meu perfil" e depois em "segurança" na plataforma. É importante lembrar que para sacar ou
transferir os tokens, será necessário que essa opção esteja ativada.
O 2FA (autenticação em duas etapas) é realizado pelo aplicativo Authy. O usuário deverá baixar esse aplicativo
no seu smartphone e seguir as instruções do site e do aplicativo.
Caso o usuário perca o 2FA (autenticação em duas etapas), concorda que deverá enviar documentos para
confirmar a titularidade do cadastro, sendo: frente e verso do RG/CNH, selfie segurando um papel com 1) a
data da solicitação e 2) escrito "LIQI". No caso de não concordar com o envio, ou errar as perguntas que são
realizadas, o cadastro será bloqueado, por questões de segurança.
A LIQI tem o direito de verificar, a qualquer momento, a autenticidade dos dados fornecidos pelo usuário e
poderá solicitar documentos de qualquer espécie ou informações adicionais para a validação do seu cadastro.
No entanto, a LIQI pode recusar-se a validar qualquer cadastro, sem qualquer justificativa. Caso o Usuário se
recuse a prestar esclarecimentos ou apresentar documentos adicionais conforme lhe for solicitado pela LIQI,
sua conta será cancelada e esses Termos de Uso serão automaticamente rescindidos.
Caso seja verificada a existência de dados cadastrais impróprios ou ilícitos, a LIQI poderá bloquear funções da
conta do usuário, suspendê-la temporariamente ou mesmo cancelar definitivamente o cadastro, a depender
da gravidade do caso, sem prejuízo de outras medidas que entender necessárias e oportunas.
A LIQI tem a seu exclusivo critério, aumentar e diminuir os limites inicialmente estipulados, solicitando as
informações e documentações necessárias conforme sua Política de Compliance. A recusa no envio dos
documentos adicionais causará diminuição drástica no limite, sem prejuízo de encerramento sumário da conta.
A LIQI age conforme a Lei e não compactua com fraude, espionagem e lavagem de dinheiro, por isso, se houver
a identificação de alguma irregularidade por parte do usuário, o cadastro será bloqueado.

Plataforma
A LIQI é responsável por toda e qualquer atualização de seu sistema sem aviso prévio ao usuário, sempre que
quiser ou em caso de necessidade, pode também descontinuar suas atividades a qualquer tempo.
A LIQI utiliza serviços de terceiros para manter o funcionamento da plataforma, podendo, portanto, ocorrer
falhas em tais serviços. A LIQI não será responsável por quaisquer perdas, danos (diretos ou indiretos) e lucros
cessantes decorrentes de falha dos serviços destes terceiros, mas, dentro do possível, manterá o usuário
informado sobre prazos e providências tomadas para sanear referida falha.
Em caso de descontinuidade da plataforma LIQI, os usuários serão avisados com antecedência de 60 (sessenta)
dias.

Serviços
A LIQI é uma empresa de tecnologia disruptiva que transforma ativos e negócios em frações digitais, chamadas
de tokens. Tem como diferencial a democratização ao acesso à variedade de criptoativos, tornando a
tokenização comum ao dia-a-dia e desenvolvendo novos modos de funcionamento do mercado financeiro para
todas as pessoas e negócios brasileiros com segurança e tecnologia.

O token é a representação digital de um ativo, que, por sua vez, é qualquer recurso que possua valor
comercial. Após adquirir o token, o usuário ganha direitos específicos sobre esse ativo.
Para começar a investir em tokens pela LIQI, o usuário deverá: (i) realizar o seu cadastro; (ii) verificar a sua
conta; (iii) escolher o token que deseja, e dentro da página da oferta clicar no botão "quero investir neste
projeto"; (iv) definir o valor do investimento no novo campo que irá abrir; (v) realizar o pagamento por PIX; e
(vi) assim que o depósito for confirmado, o usuário receberá um e-mail confirmando os tokens que foram
adquiridos e estes estarão armazenados no menu "minha carteira".
A LIQI não cobra nenhuma taxa para investir em tokens.
Na LIQI, o valor mínimo para investimentos em tokens depende do ativo, porém, por conta da democratização
que a LIQI tem como missão, os valores dos tokens são sempre acessíveis.
Caso o usuário tenha dúvidas sobre os serviços e/ou produtos disponíveis na plataforma LIQI, poderá
encontrar respostas no site em "perguntas frequentes" ou então entrar em contato com a LIQI pelo
atendimento@liqi.com.br.

Responsabilidade
A LIQI não se responsabiliza pelas operações do usuário praticadas dentro da plataforma. Aconselhamos a
leitura dos termos de uso, política de privacidade e das perguntas frequentes no site.
O usuário tem a responsabilidade de manter o ambiente seguro nos seus dispositivos de acesso à plataforma,
utilizando mecanismos como antivírus que assegurem a prevenção de riscos eletrônicos.
O usuário compromete-se a notificar a LIQI imediatamente, através de meio seguro, sobre qualquer uso não
autorizado de sua conta. O usuário será o único responsável pelas operações efetuadas em sua conta, uma vez
que o acesso à mesma só é possível mediante a senha, cujo conhecimento é exclusivamente do usuário.

Exclusão de Responsabilidade
A LIQI não será responsabilizada por casos fortuitos ou de força maior ou fatos decorrentes de culpa exclusiva
de terceiros ou do Usuário, como (i) resultados produzidos pela plataforma, caso esta seja afetada por algum
tipo de programa externo, como aqueles conhecidos popularmente como vírus, malwares, ou por falha de
operação ou corrupção de dados; (ii) qualquer defeito decorrente de culpa exclusiva do usuário; (iii) integração
da plataforma contratada com qualquer outro software de terceiros ou do Usuário; (iv) danos ou prejuízos
decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou comerciais tomadas pelo usuário com base nas
informações fornecidas pela Plataforma; (v) problemas na rede do usuário; (vi) toda e qualquer
responsabilidade por eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou emergentes, cujas causas possam ser
atribuídas, de forma direta ou indireta, ao fornecimento, utilização ou desempenho da Plataforma; (vii)
eventos definidos na legislação civil como caso fortuito ou força maior; (viii) uso perigoso e/ou inadequado do
Plataforma; e (ix) fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados e/ou o download de
informações da Plataforma contratada pelo Usuário e/ou de suas respectivas versões, se houver.

É de responsabilidade do usuário: (i) manter seguro o ambiente de seus dispositivos de acesso ao Site,
valendo-se de ferramentas específicas para tanto, tais como antivírus, firewall, entre outras, de modo a
contribuir para a prevenção de riscos eletrônicos; (ii) utilizar sistemas operacionais atualizados e eficientes para
a plena utilização do Site; e (iii) equipar-se e responsabilizar-se pelos dispositivos de hardware necessários para
o acesso ao site e a plataforma, bem como pelo acesso desses à Internet.
Todas as comunicações realizadas pela LIQI com o usuário serão feitas através da plataforma ou do e-mail
indicado pelo usuário no momento do cadastro. É dever do usuário deixar os sistemas de anti-spam
configurados de modo que não interfiram no recebimento dos comunicados da LIQI. A responsabilidade pelo
recebimento e visualização dos comunicados é exclusiva do usuário. A LIQI não se responsabiliza por
comunicados enviados pela própria LIQI e ignorados ou não recebidos pelos usuários em decorrência do mau
uso da ferramenta de seu e-mail.
A LIQI não será responsável perante o usuário por acatar e cumprir qualquer mandado, ordem judicial
inclusive, mas não se limitando, enviadas via Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) ou de autoridade
administrativa competente, sentença ou decisão, independentemente de tal mandado, ordem judicial,
sentença ou decisão vir a ser subsequentemente objeto de reforma, modificação, anulação, revogação ou
cancelamento.

Propriedade Intelectual
Ao acessar a plataforma, os usuários declaram que irão respeitar todos os direitos de propriedade intelectual
de titularidade da LIQI.
O uso não autorizado, por parte do usuário ou terceiros, da marca, nome empresarial, símbolos ou qualquer
outro elemento que individualize a plataforma LIQI, bem como dos documentos, termos e regulamentos
internos disponibilizados e/ou a que tenha acesso, é terminantemente proibido e será coibido por meio de
todas as medidas, judiciais ou não, que a plataforma LIQI considerar convenientes.

Privacidade
A LIQI armazena todas as informações fornecidas pelo usuário no seu cadastro em ambiente seguro, conforme
a Política de Privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados, e ainda assegura que contém as melhores práticas
de segurança. A Política de Privacidade da LIQI é parte integrante e inseparável destes Termos de Uso. A
aceitação destes Termos de Uso implica na aceitação da Política de Privacidade.

Alteração nos Termos de Uso
A LIQI poderá revisar e alterar os Termos de Uso a qualquer momento e deixará o usuário ciente quando
houver alguma alteração. A data de revisão será atualizada no próprio texto.

Disposições Finais
Estes Termos de Uso são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Quaisquer dúvidas e situações
não previstas nestes Termos de Uso serão primeiramente resolvidas pela LIQI e, caso persistam, deverão ser
solucionadas pelo foro da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.
A LIQI não permite o acesso à plataforma através de VPN (Virtual Private Network), porque é um tipo de
conexão que mascara o IP do ponto de origem, o que dificulta o monitoramento de segurança e rastreio deste
item, como também, não permite o anonimato.

Contatos
Qualquer dúvida ou solicitação sobre os Termos de Uso ou aos serviços oferecidos através da plataforma,
deverá ser enviada à LIQI por meio do e-mail atendimento@liqi.com.br.

