AVISOS LEGAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS / LEGAL DISCLAIMERS - BANKING SERVICES

A Nomad oferece a abertura de conta
bancária nos EUA a não residentes.
Transferências de fundos do Brasil para os
Estados Unidos são feitas através do Banco
Ourinvest S.A, cuja empresa do grupo
empresarial Nomad sediada no Brasil Nomad
Tecnologia Ltda é um correspondente
bancário de câmbio, conforme estabelecido
na Resolução Bacen 3.954, de 24 de
fevereiro de 2011. O Banco Ourinvest S.A
não é uma empresa associada, coligada ou
controlada, seja da Nomad Fintech Inc ou da
Nomad Tecnologia Ltda.
Trabalhamos com nosso parceiro Synapse
Financial Inc. e seu banco parceiro, Evolve
Bank & Trust, membro FDIC, para prover
certos serviços financeiros relacionados ao
seu acesso às funções bancárias em nossa
plataforma. A entrega destes serviços está
sujeita à verificação de identidade feita pela
Synapse Financial ou Evolve Bank & Trust. A
disponibilidade tempestiva de recursos
depende da tempestividade das instruções
de pagamento feita pelo cliente e podem ser
aplicadas restrições relativas à prevenção à
fraude. Como tal, a disponibilidade de
recursos pode variar de um período de
transferência para outro. Os juros não
começam a acumular até que os recursos
cheguem aos bancos do programa, o que
pode levar até um dia útil. A cobertura do
seguro FDIC é limitada a USD 250.000 por
conta de cliente por instituição bancária.
Para obter mais informações sobre a
cobertura de seguro FDIC, visite
www.FDIC.gov. Os clientes são responsáveis
por monitorar seus ativos totais em cada um
dos bancos do programa para determinar a
extensão da cobertura de seguro FDIC
disponível de acordo com as regras FDIC.

Nomad offers to non-residents a bank
account in the USA. Fund transfers from
Brazil to the United States are made through
Banco Ourinvest S.A, whose company in the
Nomad business group headquartered in
Brazil Nomad Tecnologia Ltda is a foreign
exchange banking correspondent, as
established in Bacen Resolution 3,954, of
February 24, 2011. Banco Ourinvest S.A is
not an associated, affiliated or controlled
company, whether of Nomad Fintech Inc or
Nomad Tecnologia Ltda.
We work with our partner Synapse Financial
Inc. and its partner bank, Evolve Bank and
Trust Member FDIC, to deliver certain
financial services related to your access to
banking functions. The provision of banking
services are subject to identity verification
by Synapse Financial or Evolve Bank and
Trust. Early availability depends on timing of
payor’s payment instructions and fraud
prevention restrictions may apply. As such,
the availability or timing of early direct
deposit may vary from pay period to pay
period. Interest does not begin accruing until
funds arrive at the program banks, which
may take up to one business day. FDIC
insurance coverage is limited to $250,000
per qualified customer account per banking
institution. For more information on FDIC
insurance coverage, please visit
www.FDIC.gov . Customers are responsible
for monitoring their total assets at each of
the program banks to determine the extent
of available FDIC insurance coverage in
accordance with FDIC rules.

As marcas registradas, logotipos e marcas de
serviço que aparecem nos Serviços,
incluindo, entre outros, a marca registrada
"Nomad" são marcas registradas e marcas de
serviço da Nomad. Outros nomes e logotipos
de empresas, produtos e serviços usados e
exibidos nos Serviços podem ser marcas
comerciais ou marcas de serviço de seus
respectivos proprietários que podem ou não
apoiar ou ser afiliados ou conectados a nós.
Nada nos Serviços deve ser interpretado
como concessão, implícita ou não, de
qualquer licença ou direito de uso de
qualquer marca registrada e marca de
serviço exibida nos Serviços, sem nossa
permissão prévia por escrito em cada
instância.

The trademarks, logos and service marks
that appear on the Services, including, but
not limited to, the "Nomad" trademark are
Nomad trademarks and service marks. Other
names and logos of companies, products and
services used and displayed on the Services
may be trademarks or service marks of their
respective owners who may or may not
support or be affiliated with or connected
with us. Nothing in the Services should be
construed as granting, implied or otherwise,
any license or right to use any trademark and
service mark displayed on the Services,
without our prior written permission in each
instance.

AVISOS LEGAIS - INVESTIMENTOS / LEGAL DISCLAIMERS - INVESTMENTS

A Nomad Fintech Inc provê os nossos
serviços e é sediada nos Estados Unidos,
sendo registrada na Securities Exchange
Commission (SEC) como Consultor de
Investimentos (Investment Adviser),
fornecendo seus serviços exclusivamente
nos Estados Unidos e relativos a produtos de
investimentos dos Estados Unidos. A Nomad
Fintech Inc não está autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a
oferecer diretamente serviços de
distribuição de valores mobiliários a
investidores residentes, domiciliados ou
incorporados na República Federativa do
Brasil, motivo pelo qual nenhuma referência
feita aqui deve ser entendida como uma
oferta direta de serviços a esses
investidores.
Sendo assim, com base no Parecer
Orientador CVM no. 33/2005, a Nomad
Fintech Inc firmou um contrato com a Órama
Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A, instituição devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil e
pela CVM, pela qual a Órama Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A
disponibiliza o acesso aos Serviços da
Nomad Fintech Inc a investidores residentes,
domiciliados ou incorporados na República
Federativa do Brasil. Os serviços da Órama
Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A não devem ser entendidos
como uma oferta de valores mobiliários
direcionados a esses investidores. Embora a
Órama Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A tenha sido contratada para
fornecer os serviços mencionados acima, a
Nomad Fintech Inc fornece seus serviços
exclusivamente nos Estados Unidos e sob as
regras e regulamentos aplicáveis aos EUA.
Tais serviços não foram registrados nem

Nomad Fintech Inc provides our services and
is headquartered in the United States,
registered as an Investment Adviser with the
United States Securities and Exchange
Commission (SEC), providing its services
exclusively in the United States and relating
to United States investment products.
Nomad Fintech Inc is not authorized by the
Brazilian Securities and Exchange
Commission (CVM) to directly offer
securities distribution services to resident,
domiciled or incorporated investors in the
Federative Republic of Brazil, which is why
no reference made here should be
understood as an direct offer to these
investors.
Therefore, based on CVM Guiding Opinion
no. 33/2005, Nomad Fintech Inc signed a
contract with Órama Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A, an
institution duly authorized by the Brazilian
Central Bank (Bacen) and the CVM, whereby
Órama Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A provides access to the
Services of Nomad Fintech Inc to resident,
domiciled or incorporated investors in the
Federative Republic of Brazil. The services of
Órama Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A should not be considered as
an offer of securities to these investors.
Although Órama Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A has been contracted
to provide the services mentioned above,
Nomad Fintech Inc provides its services
exclusively in the United States and under
the rules and regulations applicable to the
USA. Such services have not been registered
or are subject to the supervision of the CVM
or other Brazilian regulatory body. For
support purposes, complaints, doubts, etc.
customers residing or domiciled in Brazil

estão sujeitos à supervisão da CVM ou de
outro órgão regulador brasileiro. Para fins de
suporte, reclamações, dúvidas, etc os
clientes residentes ou domiciliados no Brasil
que vierem a se tornar clientes da Nomad
Fintech Inc por intermédio da Órama
Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A, podem entrar em contato
conosco através dos canais
support@nomadglobal.com ou (11)
4200-0204.
Determinados serviços de investimento nos
Estados Unidos são fornecidos pela
DriveWealth LLC, Membro da FINRA e SIPC.
O seguro FDIC não cobre os saldos
depositados na DriveWealth. Os depósitos
em bancos não são cobertos pelo SIPC. Seus
investimentos são mantidos em uma conta
individual na DriveWealth. Verifique o
cadastro desta empresa na ferramenta
BrokerCheck, da FINRA
[https://brokercheck.finra.org/firm/summary
/165429 ].
Embora a Nomad avalie cuidadosamente os
retornos potenciais com base no
comportamento histórico e atual do
mercado, não fazemos nenhuma
representação quanto à probabilidade de
que qualquer alocação real ou proposta irá
de fato atingir um determinado resultado ou
objetivo de investimento. A performance
passada não é garantia de resultado futuro e,
de fato, a volatilidade significa que os
retornos em qualquer período podem ser
muito superiores ou inferiores aos de um
período anterior. Alguns clientes podem ter
resultados de investimento materialmente
diferentes daqueles que podemos indicar
por nossas ferramentas de investimento. Os
investimentos na Nomad podem perder
valor. A Nomad é incapaz de prever
flutuações de mercado ou outras incertezas
que possam afetar o valor de qualquer
investimento. As previsões do modelo são
inerentemente limitadas, pois não
representam os fatores econômicos ou de
mercado que possam ter tido um impacto em
nossas recomendações. Para obter uma
orientação útil de investimento, como um

who become customers of Nomad Fintech
Inc through Órama Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A, can contact us
through channels
support@nomadglobal.com or +55 (11)
4200-0204.
Certain investment services in the United
States are provided by DriveWealth LLC, a
registered broker dealer and Member of
FINRA and SIPC. FDIC insurance is not
provided to funds held by DriveWealth. The
deposits at program banks are not covered
by SIPC. Your investments are held in an
individual account at Drivewealth. Check the
background of this firm on FINRA’s
BrokerCheck
[https://brokercheck.finra.org/firm/summary
/165429 ].
Although Nomad carefully evaluates
potential returns based on historical and
current market behavior, we make no
representation as to the likelihood that any
actual or proposed allocation will in fact
achieve a particular outcome or investment
objective. Past performance is no guarantee
of future results and, in fact, volatility means
that returns in any period may be much
higher or lower than in a previous period.
Some clients may have investment results
that are materially different from what we
can indicate by our investment tools. Nomad
investments can lose value. Nomad is unable
to predict market fluctuations or other
uncertainties that could affect the value of
any investment. The model's forecasts are
inherently limited, as they do not represent
economic or market factors that may have
had an impact on our recommendations. To
obtain useful investment guidance, as an
individual, you must carefully consider the
suitability of the proposed portfolios in light
of your own personal financial
circumstances, including cash flow needs,
fiscal circumstances, risk profile or other
subjective factors. It is recommended that
you use all available resources to find out
about investments in general, as well as
investments and the general composition of
your portfolio. In addition, market conditions

indivíduo, você deve considerar
cuidadosamente a adequação dos portfólios
propostos à luz de suas próprias
circunstâncias financeiras pessoais, incluindo
necessidades de fluxo de caixa,
circunstâncias fiscais, perfil de risco ou
outros fatores subjetivos. Recomenda-se
que você use todos os recursos disponíveis
para se informar sobre investimentos em
geral, bem como sobre os investimentos e a
composição geral de seu portfólio. Além
disso, as condições de mercado e suas
circunstâncias financeiras pessoais podem
mudar - talvez repentinamente ou
gradualmente ao longo do tempo. Monitorar
e ajustar essas condições para se adequar às
novas circunstâncias é sua responsabilidade,
e é recomendável que você reavalie qualquer
programa de investimento regularmente
para garantir que ele permaneça consistente
com seus recursos financeiros atuais e
objetivos de investimento. Além disso,
orientações de natureza fiscal ou tributária
relativas aos investimentos feitos através da
Nomad devem ser obtidas pelo próprio
cliente, que deve avaliar os possíveis
impactos advindos destas questões antes de
decidir pelo investimento. Investir em
produtos mobiliários envolve risco, incluindo
possível perda de principal.
Investimentos denominados em uma moeda
que não seja a moeda do investidor podem
sofrer impactos relacionados a mudanças
nas taxas de câmbio, podendo ter um efeito
adverso no valor, preço ou receita derivada
do investimento.

and your personal financial circumstances
may change - perhaps suddenly or gradually
over time. Monitoring and adjusting these
conditions to suit new circumstances is your
responsibility, and it is recommended that
you reevaluate any investment program
regularly to ensure that it remains consistent
with your current financial resources and
investment objectives. In addition, guidance
of a fiscal or tax nature related to
investments made through Nomad must be
obtained by the client himself, who must
assess the possible impacts arising from
these issues before deciding on the
investment. Investing in securities involves
risk, including possible loss of principal.
Investments denominated in a currency
other than the investor's currency may be
impacted by changes in exchange rates and
may have an adverse effect on the value,
price or income derived from the investment.

