
1.1. Disclaimer for reporting to all end clients 

 "O [■ índice relevante] (o "Índice") e os dados e marcas comerciais nele incluídas são fornecidos pela 

STOXX Ltd., ou Qontigo Index GmbH, sob uma licença. A STOXX Ltd. e a Qontigo Index GmbH não 

estiveram envolvidas de forma alguma na criação de qualquer informação comunicada, não oferecem 

qualquer garantia e recusam qualquer tipo de responsabilidade (por negligência ou de outra forma), 

incluindo, entre outros, pela exatidão, adequação, correção, integralidade, atualidade e aptidão para 

qualquer finalidade, no que respeita a quaisquer informações comunicadas ou relativamente a quaisquer 

erros, omissões ou interrupções no Índice ou nos seus dados. A divulgação ou distribuição das referidas 

informações pertencentes à STOXX Ltd. ou Qontigo Index GmbH é proibida." 

1.2. Disclaimer for reporting to licensed end clients 

 "Este material apenas pode ser distribuído a destinatários com licença para receber e utilizar o referido 

material. O [■ índice relevante] (o "Índice") e os dados e marcas comerciais nele incluídos são fornecidos 

pela STOXX Ltd., ou Qontigo Index GmbH, sob uma licença. A STOXX Ltd. e a Qontigo Index GmbH não 

estiveram envolvidas de forma alguma na criação de qualquer informação comunicada, não oferecem 

qualquer garantia e recusam qualquer tipo de responsabilidade (por negligência ou de outra forma), 

incluindo, entre outros, pela exatidão, adequação, correção, integralidade, atualidade e aptidão para 

qualquer finalidade, no que respeita a quaisquer informações comunicadas ou relativamente a quaisquer 

erros, omissões ou interrupções no Índice ou nos seus dados. A divulgação ou distribuição das referidas 

informações pertencentes à STOXX Ltd. ou Qontigo Index GmbH é proibida." 

2.1. Disclaimer for product composition reporting 

 "O [■ índice relevante] (o "Índice") e os dados e marcas comerciais nele incluídos são fornecidos pela 

STOXX Ltd., ou Qontigo Index GmbH, sob uma licença. Ao aceder à composição do portfólio deste produto, 

está a aceitar que não irá, sem consentimento prévio por escrito da STOXX Ltd. ou da Qontigo Index 

GmbHm enquanto respetivo licenciante, redistribuir ou reproduzir de qualquer forma os dados acedidos 

e que a utilização dos dados acedidos é unicamente permitida para a finalidade de avaliar uma aquisição 

ou venda do respetivo produto e que a STOXX Ltd. e a Qontigo Index GmbH não estiveram envolvidas de 

nenhuma forma na criação de quaisquer informações comunicadas, não oferecem qualquer garantia e 

recusam qualquer tipo de responsabilidade (por negligência ou de outra forma), incluindo, entre outros, 

pela exatidão, adequação, correção, integralidade, atualidade e aptidão para qualquer finalidade, no que 

respeita a quaisquer informações comunicadas ou relativamente a quaisquer erros, omissões ou 

interrupções no Índice ou nos seus dados." 

2.2. Disclaimer for informational materials 

 "O [■ índice relevante] (o "Índice") constitui propriedade intelectual (incluindo marcas registadas) da 

STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH, ou dos seus licenciantes, e é utilizado sob licença. O [■ Produto] não é 

patrocinado nem promovido, distribuído ou de qualquer outra forma suportado pela STOXX Ltd., Qontigo 

Index GmbH ou pelos seus licenciantes, parceiros de investigação ou fornecedores de dados e a STOXX 

Ltd., Qontigo Index GmbH e os seus licenciantes, parceiros de investigação ou fornecedores de dados não 

oferecem qualquer garantia e recusam qualquer responsabilidade (por negligência ou de outra forma) 

com respeito ao supramencionado, em matéria de, em geral ou especificamente, erros, omissões ou 

interrupções no Índice ou nos seus dados." 



2.3. Product disclaimer 

"A STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH e os seus licenciantes, parceiros de investigação ou fornecedores de 

dados não têm qualquer relação com o [■ Titular da Licença], à exceção do licenciamento do [■ o Titular 

da Licença deve inserir o nome do índice aplicável incluindo o símbolo ®] (doravante o "Índice") e das 

respetivas marcas comerciais a utilizar com [■ o Titular da Licença deve inserir a designação do produto] 

(doravante os "Produtos"). 

Caso o Índice seja um índice iSTOXX ou idDAX, de notar que tais Índices são adaptados aos pedidos dos 

clientes ou aos requisitos do mercado com base num conjunto individualizado de regras que não se 

encontra integrado na família de índices STOXX ou DAX. 

A STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH e os seus licenciantes, parceiros de investigação ou fornecedores de 

dados não: 

» Patrocinam, endossam, vendem ou promovem os Produtos e não recomendam o investimento de 
qualquer pessoa nos Produtos ou em quaisquer outros títulos. 

»  Assumem qualquer responsabilidade ou tomam quaisquer decisões sobre a calendarização, 
montante ou fixação do preço dos Produtos. 

»  Assumem qualquer responsabilidade pela administração, gestão ou comercialização dos Produtos. 

»  Levam em consideração as necessidades dos Produtos ou dos proprietários dos Produtos ao 
determinarem, estruturarem ou calcularem o Índice e não têm qualquer obrigação de o fazer. 

 
A STOXX Ltd. e a Qontigo Index GmbH respetivamente como licenciante e os seus licenciantes, parceiros 

de investigação ou fornecedores de dados não oferecem qualquer garantia e recusam qualquer 

responsabilidade (por negligência ou de outra forma) no que respeita os Produtos ou o seu 

desempenho.  

Especificamente, 

» A STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH e os seus licenciantes, parceiros de investigação ou 
fornecedores de dados não oferecem qualquer garantia, expressa ou tácita, e recusam qualquer 
responsabilidade no que respeita: 

− Os resultados futuramente obtidos pelos Produtos, pelo proprietário dos Produtos ou 
qualquer outra pessoa, decorrentes da utilização do Índice e dos dados incluídos no Índice; 

− A exatidão, atualidade e integralidade do Índice e dos seus dados; 

− A comerciabilidade e aptidão para uma determinada finalidade ou a utilização do Índice e 
dos seus dados; 

− O desempenho dos Produtos em geral. 

» A STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH e os seus licenciantes, parceiros de investigação ou 
fornecedores de dados não oferecem qualquer garantia e recusam qualquer responsabilidade 
relativamente a quaisquer erros, omissões ou interrupções no Índice ou nos seus dados; 

» Sob nenhuma circunstância, a STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH ou os seus licenciantes, parceiros 
de investigação ou fornecedores de dados serão responsabilizados (por negligência ou de outra 



forma) pela perda de lucros ou por danos ou perdas indiretos, punitivos, especiais ou 
consequenciais decorrentes desses erros, omissões ou interrupções no [índice relevante] ou nos 
seus dados ou, em geral, em relação aos Produtos, mesmo nas circunstâncias em que a STOXX Ltd., 
Qontigo Index GmbH ou os seus licenciantes, parceiros de investigação ou fornecedores de dados 
tenham conhecimento de que essas perdas ou danos possam ocorrer.  

Caso o Índice seja um Índice de Decremento, a STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH e os seus licenciantes, 

parceiros de investigação ou fornecedores de dados  

» declaram expressamente que as metodologias de valoração e de cálculo do Índice requerem 
deduções ao desempenho do índice (as "Deduções de Desempenho") e, nesse sentido, poderão 
não refletir o desempenho agregado justo ou total do Índice. 

» não assumem qualquer responsabilidade, e não alegam, expressa ou tacitamente, que qualquer 
Dedução de Desempenho seja adequada ou suficiente para uma determinada finalidade, tal como 
a de constituir uma base suficiente para alcançar a proteção por capital em produtos protegidos 
por capital. 

 
A STOXX Ltd. e Qontigo Index GmbH não assumem qualquer relação contratual com os adquirentes do 

Produto ou quaisquer partes terceiras. O contrato de licenciamento entre o [■ Titular da Licença] e o 

respetivo licenciante é apenas para seu benefício e não para o benefício dos proprietários dos Produtos 

ou quaisquer partes terceiras." 

 

3.1. Calculation agreement disclaimer 

"O [■ Produto] não é patrocinado ou promovido, distribuído ou de qualquer outra forma suportado pela 

STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH ou pelos seus licenciantes, parceiros de investigação ou fornecedores 

de dados. A STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH e os seus licenciantes, parceiros de investigação ou 

fornecedores de dados não oferecem qualquer garantia e recusam qualquer responsabilidade (por 

negligência ou de outra forma) com respeito ao supramencionado, em matéria de, em geral ou 

especificamente, erros, omissões ou interrupções no [■Índice Personalizado] ou nos seus dados." 

 

4.1. Distribution agreement disclaimer 

Os índices STOXX e DAX constituem propriedade intelectual (incluindo marcas registadas) da STOXX Ltd., 

Qontigo Index GmbH ou dos seus licenciantes. A STOXX Ltd. e a Qontigo Index GmbH não estiveram 

envolvidas de forma alguma na criação do [■ nome do Produto/"este Website"]. O [■ nome do 

Produto/"este Website"] não é patrocinado ou promovido, distribuído ou de qualquer outra forma 

suportado pela STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH ou os seus licenciantes, parceiros de investigação ou 

fornecedores de dados. A STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH e os seus licenciantes, parceiros de 

investigação ou fornecedores de dados não oferecem qualquer garantia e recusam qualquer tipo de 

responsabilidade (por negligência ou de outra forma), incluindo, entre outros, pela exatidão, adequação, 

correção, integralidade, atualidade e aptidão para qualquer finalidade, no que respeita quaisquer erros, 

omissões ou interrupções em quaisquer dados incluídos no [■ nome do Produto/"este Website"]. 

 



4.2. Gateway agreement disclaimer 

"Os índices STOXX e DAX constituem propriedade intelectual (incluindo marcas registadas) da STOXX Ltd., 

Qontigo Index GmbH e/ou dos seus licenciantes. A STOXX Ltd. e a Qontigo Index GmbH não estiveram 

envolvidas de forma alguma na criação do [■ nome do Produto]. O [■ nome do Produto] não é patrocinado 

ou promovido, distribuído ou de qualquer outra forma suportado pela STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH 

ou pelos seus licenciantes, parceiros de investigação ou fornecedores de dados. A STOXX Ltd., Qontigo 

Index GmbH e os seus licenciantes, parceiros de investigação ou fornecedores de dados não oferecem 

qualquer garantia e recusam qualquer tipo de responsabilidade (por negligência ou de outra forma), 

incluindo, entre outros, pela exatidão, adequação, correção, integralidade, atualidade e aptidão para 

qualquer finalidade, no que respeita quaisquer erros, omissões ou interrupções em qualquer um dos 

índices STOXX ou DAX ou nos seus dados." 


