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Termos e Condições – Initial Coin Offering
As seguintes disposições aplicam-se ao usuário que deseja participar do período da ICO,
adquirindo tokens CriptoHub, que dará direito de utilização da plataforma que será lançada
a partir deste projeto.
1. AQUISIÇÃO DO TOKEN
1.1
O usuário, ao tornar-se comprador do token CriptoHub Coin (“CHBR”), obterá o
direito de usufruir dos benefícios desenvolvidos e oferecidos na plataforma CriptoHub,
devidamente explicitados no Whitepaper do projeto, divulgado em seu site oficial
(ico.criptohub.com.br)
1.2.
Antes de ingressar na ICO, o usuário deverá ler atentamente tais termos e condições,
bem como o Whitepaper, sendo vedado qualquer tipo de alegação futura sobre o
desconhecimento das políticas e normas às quais se encontra submetido.
2. DO ACORDO ENTRE AS PARTES.
2.1.
As informações aqui explicitadas constituem o livre acordo de vontade havido entre
as partes, quais sejam, a CriptoHub e o usuário, e definem as questões relativas à compra de
token CriptoHub e aos serviços disponibilizados através da plataforma CriptoHub.
2.2.
Ao utilizar os serviços da plataforma, o usuário estará concordando e estará
submetido aos termos e condições pré-definidas nas cláusulas a seguir, as quais a
plataforma CriptoHub se reserva no direito de alterar a qualquer momento.
2.3.
Sempre que modificados os termos e condições aqui estabelecidos e o usuário
permanecer utilizando os serviços disponibilizados pela plataforma, este expressa sua
anuência em relação aos novos termos e condições vigentes.
3. A CRIPTOHUB E SEUS SERVIÇOS
3.1.
A CriptoHub consiste em um conjunto de soluções disponibilizadas aos seus
usuários através da tecnologia denominada “blockchain” e parte da premissa básica de
tornar o segmento das criptomoedas cada vez mais acessível ao usuário, disponibilizando
soluções próprias e desenvolvidas exclusivamente para trazer ao cotidiano do usuário as
benesses da utilização desse tipo de produto.
4. DO TOKEN CRIPTOHUB, CONHECIMENTOS MÍNIMOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS
4.1.
O token CHBR não se caracteriza como investimento de valor mobiliário e após sua
aquisição não poderá ser reembolsado, contudo, poderá ter sua propriedade transferida de
acordo com a vontade de seus usuários.
4.2.
Igualmente, o CHBR não dá direito a qualquer participação ou direito à voto nas
assembleias da CriptoHub e não garante nenhum direito de participação nos lucros,
remuneração ou bônus de qualquer natureza.
4.3.
Os tokens somente poderão ser adquiridos durante a fase de ICO, conforme divulgado
em campanha prévia e apresentado no whitepaper e, uma vez encerrado tal período, todos os
tokens que não forem comercializados serão destruídos como forma de garantir a
exclusividade dos benefícios e sua valorização.
4.4.
Os usuários que adquirirem os tokens CHBR assumem os riscos, custos e benefícios
relacionados à essa compra, conforme indicado neste documento.
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4.5. Ao participar da ICO, o interessado na aquisição dos tokens CHBR se qualifica como
detentor de conhecimento técnico e prático no segmento de criptomoedas, sistema e
serviços de blockchain e se declara ciente dos riscos associados a este tipo de produto.
4.6. A CriptoHub em hipótese alguma se responsabiliza sobre perdas ou situações que
inviabilizem o acesso à plataforma CHBR.
4.7.
Em se tratando de uma ICO, o usuário declara ciência que a plataforma se encontra
em desenvolvimento e assume os riscos, particularmente, em relação ao fato de que a
CriptoHub pode, por motivos alheios à sua vontade, não ser capaz de desenvolver todos os
serviços e ferramentas que pretende disponibilizar. Dessa forma, o usuário deve considerar
cuidadosamente os riscos advindos deste segmento, validando seus custos e avaliando seus
benefícios, utilizando, inclusive, aconselhamento especializado, conforme entender
conveniente.
5. DA AUTO-AQUISIÇÃO
5.1.
A CriptoHub se reserva no direito de adquirir tokens diretamente do mercado
desenvolvido através de sua plataforma, com o devido desembolso do valor de mercado no
momento da aquisição, considerados os tradings pairs vigentes à época. Contudo, tais
aquisições somente serão autorizadas após deliberação positiva do Conselho de
Administração, com vistas a evitar qualquer conflito de interesses.
5.1.1. Em que pese a disposição acima prevista, resta expressamente vedado
qualquer tipo de manipulação de mercado que se materialize a partir das próprias
ações e operações da CriptoHub.
6. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
6.1.
Todos os direitos de propriedade intelectual oriundos da CriptoHub, inclusive
aqueles decorrentes do software, know-how, análise ou programas e direitos autorais
pertencem única e exclusivamente à CriptoHub.
7. DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
7.1.
A CriptoHub, bem como seus colaboradores, desenvolvedores e idealizadores se
reserva no direito de não assumir qualquer perda ocasionada em razão do uso da
plataforma ou decorrente de qualquer interrupção técnica, avaria, inutilização ou
suspensão dos serviços disponibilizados na plataforma.
8. DAS DEFINIÇÕES GERAIS
8.1.
O CHBR é um token classificado como “utility token” e, por isso, não se caracteriza
como um investimento e não se submete em nenhum ponto aos produtos regulados pelo
Banco Central (BC) ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
8.2.
A CriptoHub será uma plataforma gerenciada através de seus tokens que concedem
benefícios aos detentores, e por isso, não pode ser vista como um intermediário financeiro.
8.3.
A aquisição de CHBR não concederá qualquer direito ou influência sobre a
organização e governança sobre a CriptoHub aos compradores.
8.4.
Conforme definição expressa prevista no whitepaper elaborado pela CriptoHub, os
órgãos reguladores têm examinado as operações e empresas que operam criptomoedas,
seja em âmbito nacional ou internacional. Visto isso, é necessário dizer que a promulgação
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de medidas regulatórias, a instauração de investigações ou ainda a implementação de ações
específicas sobre as atividades desenvolvidas pela CriptoHub poderá impactar seus
interesses ou até mesmo inviabilizá-los no futuro. Por isso, o usuário declara completa
ciência sobre a possibilidade de que a CriptoHub, a qualquer momento, alterare suas
características como forma de atender as definições legais impostas pelos órgãos
regulatórios respectivos.
8.5.
Apesar do projeto da plataforma CriptoHub estar em pleno desenvolvimento, a
CriptoHub não garante ao usuário que conseguirá implementar todas as ferramentas que
pretende disponibilizar aos interessados, bem como não garante qualquer resultado sobre
a valorização ou desvalorização do CHBR, haja vista que isso decorre da Lei de Oferta e
Procura, que é o que ditará o preço dos tokens entre seus usuários.
8.6.
Se qualquer das disposições acima forem consideradas inválidas, nulas ou
inexequíveis, as restantes disposições continuarão em pleno vigor e efeito.
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