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Termos de uso de site 

Esta página lida com os termos em que você pode usar este site. Ao utilizar este site, você 

reconhece que concorda com estes termos e condições e concorda em cumpri-los. Se você não 

concordar com estes termos de uso, por favor, evite usar o Site.  

INFORMAÇÃO SOBRE NÓS  

www.skyway.capital é um site de propriedade e operado pelo Sky Way Capital Inc 

(“Nós”). Estamos registrados sob as leis de Santa Lúcia sob o número 2018-00309 e nossa sede 

está localizada em: P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, 

LC01 601, Saint Lucia. 

ACESSO AO NOSSO SITE  

O acesso a este site é permitido temporariamente, e nos reservamos o direito de cancelar ou 

modificar os serviços que fornecemos neste site sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos se, 

por qualquer motivo, nosso site estiver indisponível a qualquer momento ou por qualquer 

período. De tempos em tempos, podemos restringir o acesso a algumas partes deste site ou a ele 

completamente. Você é responsável por tomar todas as medidas necessárias de sua parte para 

acessar esta página. Você também é responsável por garantir que todas as pessoas que acessam 

este site através de sua conexão com a Internet estejam cientes e cumpram estes termos e 

condições.  

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Nós somos o proprietário ou licenciado de todos os direitos de propriedade intelectual 

neste site, bem como os materiais publicados nele. Esses direitos são protegidos por leis de 

direitos autorais e tratados internacionais. Todos os direitos reservados. Você não deve imprimir 

cópias ou fazer baixar de nenhum trecho de qualquer parte do site sem obter permissão clara de 

nossa parte. Se você imprimir, copiar ou baixar qualquer parte do nosso site em violação destes 

termos de uso, o seu direito de usar o nosso site será imediatamente encerrado e você terá que, à 

nossa escolha, devolver ou destruir todas as cópias dos materiais que você fez. Nós não somos 

responsáveis pelo conteúdo postado por terceiros em nosso site (incluindo conteúdo postado por 

destinatários de investimentos e investidores), incluindo conteúdo obsceno, vídeos sujos, fotos e 

comentários em discussões. Se você acredita que qualquer conteúdo do site viola seus direitos de 

propriedade intelectual, envie um e-mail para o endereço abaixo para revisar o guia com as 

seguintes informações: (i) prova de sua propriedade; (ii) a localização exata do conteúdo que 

viola seus direitos e quaisquer cópias dele. Revisaremos sua notificação e tomaremos as medidas 

adequadas, incluindo a remoção de tal conteúdo, quando apropriado. Endereço para notificações 

de acordo com este Regulamento: Sky Way Capital Inc, P.O Box BW 357, Rodney Bayside 

Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

CONFIANÇA PARA A INFORMAÇÃO COLOCADA  

Comentários e outros materiais publicados neste site não podem ser considerados como 

recomendações. Nós não somos responsáveis pela confiança depositada em tais materiais por 

você ou por qualquer outra pessoa a quem você tenha comunicado o seu conteúdo.  

MUDANÇAS NO CONTEÚDO DO SITE  

Tentamos atualizar este site regularmente e podemos alterar seu conteúdo a qualquer 

momento. Se houver necessidade, poderemos suspender o acesso ao site ou fechá-lo 
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indefinidamente. Qualquer material deste site pode ficar desatualizado a qualquer momento, e 

não somos obrigados a atualizar esses materiais.  

NOSSA RESPONSABILIDADE  

Os materiais deste site são fornecidos sem quaisquer garantias, condições ou garantias 

quanto à sua precisão. Na medida permitida por lei, nós, outros membros do nosso grupo de 

empresas e terceiros associados a nós, excluímos expressamente:  

• Todas as condições, garantias e outras disposições que podem ser implícitas por lei, lei 

comum ou lei de justiça.  

• Qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos ou consequenciais, ou 

danos sofridos por qualquer usuário em conexão com nosso site ou em conexão com o uso, 

incapacidade de uso ou os resultados do uso deste site, quaisquer sites associados a ele e 

quaisquer materiais postados em ele, incluindo, sem limitação, qualquer responsabilidade por:  

o Perda de lucro ou recompensa;  

o Perda de negócio;  

o Perda de lucros ou contratos;  

o Perda de economia esperada;  

o Perda de dados;  

o Perda de reputação;  

o Perda de tempo de trabalho;  

o e por qualquer outra perda ou dano de qualquer tipo, de qualquer forma resultante 

de uma ofensa (incluindo negligência), quebra de contrato ou de outra forma, mesmo que 

possa ser previsto. Isso não elimina nossa responsabilidade por morte ou danos pessoais 

resultantes de nossa negligência, nossa responsabilidade por fraude ou deturpação 

intencional ou qualquer outra responsabilidade que não possa ser excluída ou limitada de 

acordo com a lei aplicável.  

INFORMAÇÕES SOBRE VOCÊ E SUAS VISITAS AO NOSSO SITE  

Nós processamos informações sobre você de acordo com nossa política de privacidade. Ao 

utilizar este site, você concorda com tal processamento e garante que todos os dados fornecidos 

por você são precisos.  

VÍRUS, HACKING E OUTROS CRIMES  

Você não deve usar maliciosamente este site, introduzindo vírus, trojans, worms, bombas 

lógicas ou outros materiais que são prejudiciais ou tecnologicamente prejudiciais (coletivamente, 

"vírus"). Você não deve tentar obter acesso não autorizado ao nosso site, ao servidor no qual 

nosso site está armazenado ou a qualquer servidor, computador ou banco de dados associado a 

este site. Você não deve atacar este site forçando-o a negar um serviço. Violando esta condição, 

você pode cometer um crime. Nós denunciaremos qualquer violação aos órgãos competentes e 

cooperaremos com essas autoridades, revelando sua identidade a elas. No caso de tal violação, o 

seu direito de usar este site será imediatamente encerrado. Nós não seremos responsáveis por 

qualquer perda ou dano causado por um ataque de negação de serviço ou vírus que possam 

infectar seu equipamento de computador, programas de computador, banco de dados ou outra 

propriedade tangível devido ao uso deste site ou download de qualquer material publicado nele e 

qualquer site associado a ele.  

LINKS PARA O NOSSO SITE E SELEÇÃO DE INFORMAÇÕES  
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Você não pode vincular a este site sem nossa permissão prévia por escrito. Você não pode 

selecionar o conteúdo deste site e reorganizar tal conteúdo, manualmente ou automaticamente, 

sem o consentimento prévio por escrito da empresa Sky Way Capital Inc. Este site não pode ser 

colocado em qualquer outro site sem a nossa permissão prévia por escrito. Reservamo-nos o 

direito de retirar a permissão de link, selecionar informações e postar em outro site sem aviso 

prévio. Se você quiser usar o material publicado neste site, mas não listado acima, por favor, 

envie sua solicitação para support@skyway.capital.  

LINKS DO NOSSO SITE  

Os links para outros sites e recursos fornecidos por terceiros neste site são fornecidos 

apenas para sua informação. Não temos controle sobre o conteúdo desses sites ou recursos e não 

aceitamos responsabilidade por eles ou por qualquer perda ou dano que possa resultar de seu uso.  

JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL  

Os tribunais ingleses terão jurisdição não exclusiva sobre qualquer reivindicação 

decorrente de uma visita ao nosso site, ou relacionada a ele, embora nos reservamos o direito de 

iniciar um processo contra você por violar estes Termos em seu país de residência ou qualquer 

outro país relevante. Estes Termos de Uso são regidos pela lei inglesa.  

MUDANÇAS  

Podemos revisar estes Termos de uso de site a qualquer momento, modificando esta 

página. Recomenda-se que você verifique essa página periodicamente para se familiarizar com 

as alterações que fizermos, pois elas são vinculativas para você.  

SUAS PERGUNTAS  

Se você tiver alguma dúvida sobre os materiais publicados em nosso site, entre em contato 

com support@skyway.capital. Obrigados por visitar o nosso site. O uso deste material no site do 

grupo de empresas SkyWay no espaço da Internet é permitido somente com a colocação 

obrigatória de um link para a fonte de publicação: http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-

ru.pdf © http://skyway.capital/ 
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