CONTRATO UNIFORME: LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
9. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE E DANOS. O Assinante concorda que: (i) a prestação
de Dados de Mercado é feita com equipamentos, dispositivos de comunicação e/ou em
linhas alugadas não pertencentes ou operadas unicamente pelo Fornecedor ou pelas Bolsas
de Valores; (ii) Nem o Vendedor e nem as Bolsas de Valores, e nem os seus respectivos
membros, conselheiros, diretores, funcionários ou agentes, garantem a sequência, exatidão
ou integridade dos Dados de Mercado, e nem qualquer um deles será responsável perante o
Assinante ou outra pessoa, por quaisquer atrasos, imprecisões, erros ou omissões nos
Dados de Mercado ou na sua transmissão, ou por quaisquer outros danos oriundos da
conexão e recepção do Assinante seja ou não resultado de negligencia de sua parte, evento
de força maior ou qualquer outra causa além de seu controle, e (iii) se a exclusão e limitação
de responsabilidade for considerada inválida ou ineficaz por um tribunal da jurisdição
competente, nem o Vendedor, nem as Bolsas de Valores, e nem os seus respectivos
membros, conselheiros, diretores, funcionários ou agentes, serão responsabilizados por
danos, senão até o limite real destes ou a soma de cinqüenta dólares ($ 50,00), o que for
menor.

UNIFORM AGREEMENT: LIMITATIONS OF LIABILITY

9. LIMITATIONS OF LIABILITY AND DAMAGES. Subscriber agrees that: (i) the provision of
Market Data is made with equipment, communications devices, and/or leased lines not
owned or operated solely by Vendor or the Exchanges; (ii) neither Vendor nor the
Exchanges, nor their respective members, directors, officers, employees or agents,
guarantees the sequence, accuracy or completeness of the Market Data, nor shall any of
them be liable to Subscriber or any other Person for any delays, inaccuracies, errors or
omissions in Market Data, or in the transmission thereof, or for any other damages arising in
connection with Subscriber’s receipt or use of Market Data, whether or not resulting from
negligence on their part, a Force Majeure Event or any other cause beyond their reasonable
control; and (iii) if the foregoing disclaimer and limitation of liability should be deemed
invalid or ineffective by a court of competent jurisdiction, neither Vendor nor the
Exchanges, nor their respective members, directors, officers, employees or agents shall be
liable for any of the foregoing beyond the actual amount of loss or damage, or the sum of
fifty dollars ($50.00), whichever is less.

