Termos de Uso e Condições do Market Data BM&FBOVESPA

O Market Data BM&FBOVESPA é o sinal de cotações gerado a partir das plataformas de negociação da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Trata-se de um serviço de envio de informações e notícias em
tempo real, geradas pela B3, sobre o mercado de ações, derivativos, empréstimo de ativos, renda fixa
corporativa, câmbio pronto e títulos públicos federais.
A SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Santander Corretora”) atua
como um dos distribuidores desse sinal de Market Data, contratando esse serviço da B3, com o objetivo
de auxiliar seus clientes em decisões de investimento.
Constam abaixo, os termos de uso e condições do Market Data BM&FBOVESPA, de acordo com a Política
Comercial de Market Data BM&FBOVESPA estabelecida pelo Ofício Circular 054/2017-DP, a qual entrou
em vigor em 1º de janeiro de 2018.
Importante: Este documento tem caráter informativo e os clientes da Santander Corretora não
precisam realizar nenhum procedimento adicional.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Santander Ações, através dos telefones: São Paulo (11)
3553-4279 / Rio de Janeiro (21) 3460-7379 e Demais Localidades 0800-723-5008.
As seguintes definições serão utilizadas neste documento:
- Contrato de Distribuição: Contrato firmado entre o Distribuidor de Market Data e a B3.
- Difusão de Dados de Mercado: Mensagem digital contínua que contém dados e informações
detalhadas que refletem as operações negociadas e/ou registradas nos Sistemas de Negociação, que
será distribuída ao Distribuidor ou ao Redistribuidor (via um Distribuidor), por meio do emprego das
tecnologias disponíveis previstas na Política Comercial De Market Data BM&FBOVESPA então vigente. A
mensagem digital será distribuída pela B3 ao mesmo tempo em que as operações são executadas pelos
Sistemas de Negociação e incluirá, integral ou parcialmente (conforme escolhido pelo Distribuidor de
Market Data, de acordo com a Política Comercial de Market Data BM&FBOVESPAB3 então vigente,
divulgada pela B3) (i) operações realizadas e/ou registradas nos mercados administrados pela B3, que
abrangem, basicamente, os preços, cotações e quantidades dos instrumentos de negociação (os preços
e cotações incluem, mas não se restringem a preço da melhor oferta de compra, preço da melhor oferta
de venda, preço do último negócio e livro de ofertas); (ii) notícias geradas ao mercado pela B3; e (iii)
Índices criados e calculados pela B3, incluindo o índice Ibovespa, ou outros índices criados por terceiros
dos quais a B3 possui autorização para distribuição.
- Distribuidor: organização que captura o Market Data B3 diretamente da infraestrutura da B3, em
tempo real, para divulgação e/ou distribuição para clientes ou Redistribuidores, interna ou
externamente à organização.
- Distribuidor de Market Data: qualquer organização (Participantes de Negociação Plenos, Participantes
de Negociação, Bancos, Vendors, Provedores Independentes de Software - ISV, etc.) que distribui ou
divulga o Market Data BM&FBOVESPA e que, para tanto, assina Contrato de Distribuição com a B3. Pode
ser um Distribuidor ou um Redistribuidor.
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- Redistribuidor: organização que captura, por meio de um Distribuidor, o Market Data BM&FBOVESPA,
em tempo real ou com atraso mínimo de 15 minutos em determinadas informações, para divulgação
e/ou distribuição para clientes, interna ou externamente à organização.
- Sistemas de Negociação: sistemas eletrônicos organizados e administrados pela B3, destinados à
negociação e ao registro de operações com instrumentos de negociação autorizados pela B3, no
Segmento BM&F e no Segmento Bovespa de mercado.
Ao assinar a Ficha Cadastral disponibilizada pela Santander Corretora, o cliente declara estar ciente e
concordar com os termos de uso e condições a seguir:
(i) A Difusão de Dados de Mercado origina-se dos Sistemas de Negociação por meio da tecnologia,
métodos, gastos e esforços providos unicamente pela B3, única titular de todos os direitos relacionados
à Difusão de Dados e Mercado, inclusive de propriedade intelectual, incluindo quaisquer modificações
efetuadas, ressalvadas as informações de terceiros que a B3 está autorizada a distribuir. O cliente
compromete-se a respeitar tais direitos, bem como não remover ou alterar quaisquer sinais, alertas e
avisos de direito autoral e/ou marcas de produtos ou serviços contidos ou mencionados na Difusão de
Dados de Mercado;
(ii) Esta autorização limitada de uso não confere ao cliente nenhum direito, título, propriedade,
inclusive intelectual, participação ou qualquer outra prerrogativa sobre a Difusão de Dados de Mercado,
os quais permanecem sob titularidade exclusiva da B3 e a Difusão de Dados de Mercado somente poderá
ser utilizada pelo cliente para fins internos, na forma prevista abaixo;
(iii) O cliente está autorizado a utilizar a Difusão de Dados de Mercado com finalidade única e exclusiva
de auxiliá-lo em decisões de investimento, não sendo permitido o uso desta de forma contrária à
legislação vigente ou em desacordo com os propósitos estabelecidos neste documento e no Contrato
de Distribuição, além dos termos de uso constantes no site do provedor ou de outra maneira
disponibilizados ao cliente. A B3 terá o direito de alterar os termos de uso da Difusão de Dados de
Mercado de tempos em tempos, a seu exclusivo critério;
(iv) Todos os direitos de propriedade da B3 sobre a Difusão de Dados de Mercado devem ser protegidos
durante e após a extinção deste documento com o mesmo zelo despendido pelo Distribuidor de Market
Data e pelo cliente para proteger os bens de sua propriedade, comprometendo-se o cliente a seguir
todos os termos de uso da Difusão de Dados de Mercado fornecidos e alterados de tempos em tempos
pela B3;
(v) O cliente conhece e concorda em se vincular a todas as obrigações aplicáveis e estabelecidas no
Contrato de Distribuição, bem como aos termos de uso da Difusão de Dados de Mercado fornecidos e
alterados de tempos em tempos pela B3;
(vi) Salvo mediante prévio e expresso consentimento, por escrito, da B3, em instrumento contratual
próprio e nos termos das diretrizes da política então vigente, divulgada pela B3, não é permitida a
utilização da Difusão de Dados de Mercado para fins de elaboração, criação, cálculo ou geração de
qualquer modalidade de índice, bem como de instrumentos financeiros, valores mobiliários (ex. opções
e derivativos) em benefício próprio ou de terceiros. Na hipótese de o cliente violar essa proibição, a B3
poderá determinar ao Distribuidor de Market Data o cancelamento imediato do acesso deste cliente à
Difusão de Dados de Mercado e a aplicação das penalidades previstas no Contrato de Distribuição, bem
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como o recurso a todos os mecanismos previstos em lei para cessar referida infração ou violação deste
documento ou de qualquer contrato firmado entre o Distribuidor de Market Data e um cliente. O cliente
tem ciência e concorda que (a) a B3 é uma parte beneficiária de qualquer contrato entre o cliente e seu
provedor de Difusão de Dados de Mercado e a B3 terá o direito de pleitear em juízo o exercício e defesa
de seus direitos previstos os instrumentos referidos anteriormente, considerando o dano irreparável
que irá experimentar se referidos termos forem violados; e (b) os termos de uso da B3 (modificados de
tempos em tempos) serão considerados incorporados por referência a este documento. A B3 poderá
tomar qualquer medida ou remédio para o exercício e defesa de seus direitos, sem mútua exclusão entre
eles e sem prejuízo ao direito de ser ressarcida pelas perdas e danos sofridos por ela ou por terceiros
em decorrência da infração ou violação;
(vii) Não é permitida ao cliente a distribuição, redistribuição, transferência, transmissão,
retransmissão, licença, sublicença, locação, empréstimo, venda, revenda, recirculação, reformatação,
publicação, prestação de serviços autônomos de difusão de dados e de avaliação ou fornecimento de
bases de dados e produtos a terceiros por meio da utilização, ou disponibilização integral ou parcial
da Difusão de Dados de Mercado, exceto mediante prévio e expresso consentimento da B3;
(viii) O cliente está ciente e concorda que a B3 ou qualquer representante por ela indicado poderá,
a qualquer tempo e quando julgar necessário, solicitar liberação para auditar livros, registros e
sistemas de recepção do cliente relacionados à Difusão de Dados de Mercado e os contratos firmados
com o Distribuidor de Market Data, a fim de verificar a veracidade e exatidão das informações nela
contidas, bem como se o cliente está atuando de acordo com o estabelecido no presente documento,
no Contrato de Distribuição e nos termos de uso;
(ix) O cliente deverá indenizar e isentar a B3 e o Distribuidor de Market Data de todos os prejuízos
causados à B3, ao Distribuidor de Market Data e a terceiros decorrentes da utilização indevida da Difusão
de Dados de Mercado, tais como custas judiciais, depósitos recursais, contratações de peritos, dentre
outros.
(x) A B3 não garante a sequência, a pontualidade, a exatidão e a integralidade da Difusão de Dados de
Mercado, tampouco se responsabiliza, perante o Distribuidor de Market Data, seus clientes,
Redistribuidores ou terceiros por quaisquer atrasos, inexatidões, erros ou omissões na Difusão de Dados
de Mercado prevista no presente documento ou pelos danos decorrentes desses eventos ou por eles
provocados. A B3 igualmente não se responsabiliza por qualquer fato decorrente do impedimento de
distribuição da Difusão de Dados de Mercado, inclusive quando da ocorrência de caso fortuito ou força
maior;
(xi) Os termos e condições ora previstos prevalecerão sobre quaisquer outros termos acordados entre
o cliente e o Distribuidor de Market Data que com eles sejam inconsistentes ou incompatíveis e não
poderão ser alterados, salvo acordado por escrito com a B3; e
(xii) O cliente não poderá utilizar quaisquer marcas, símbolos, sinais distintivos ou elementos de
identificação da B3 e de seus produtos e serviços, e tampouco fazer publicidade e marketing associando
suas atividades às da B3, sem o consentimento prévio e por escrito desta e o uso autorizado de qualquer
marca, símbolo, sinal distintivo ou elemento de identificação da B3 e de seus produtos e serviços deverá
estar em acordo com os termos e condições estabelecidos pela B3 para referido uso.
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