
Garantia de Resultado 
 
Você chegou neste AVISO LEGAL por estar acessando a página de venda de um dos               
cursos da EAGLES CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI – ME, cujo           
CNPJ é 28.941.855/0001- 36 no endereço Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, Sala 1504,              
Londrina-PR. Os produtos, conteúdos ou serviços vendidos através deste site não devem            
ser interpretados como promessa ou garantia de êxito de qualquer forma. Os resultados             
mencionados ou apresentados em depoimentos representam somente o potencial que pode           
ser obtido a partir da aplicação das informações e métodos presentes no Conteúdo. Não há               
qualquer garantia que haja obtenção de resultados similares. O nível de resultado ou             
sucesso obtido através dos conteúdos fornecidos por nossos produtos dependem de fatores            
ligados ao grau de empenho em aplicar as informações passadas, do tempo dedicado, da              
forma como é aplicada, da experiência prévia e de capacidade de cada um. Como esses               
fatores diferem de pessoa para pessoa, havendo inclusive casos de o Conteúdo nunca ser              
aplicado e, portanto, não gerar qualquer mudança no comprador, não é possível garantir o              
resultado que será obtido a partir do Conteúdo adquirido, assim como a Eagles cursos e               
treinamentos profissionais Eireli – me não se responsabiliza por qualquer prejuízo           
decorrente da aplicação ou utilização das informações presentes neste Conteúdo. Mesmo           
não havendo qualquer garantia de resultado, é possível acionar a garantia de reembolso             
incondicional se ainda estiver no prazo de 7 dias a partir da data de pagamento.  
 

Leis aplicáveis  
 
Este site é controlado e operado pela EAGLES CURSOS E TREINAMENTOS           
PROFISSIONAIS EIRELI – ME a partir de seu escritório na cidade de Londrina, estado do               
Paraná e não garante que o conteúdo ou materiais estejam disponíveis para uso em outras               
localidades. Seu acesso é proibido em territórios onde o conteúdo seja considerado ilegal.             
Aqueles que optarem por acessar este site a partir de outras localidades o farão por               
iniciativa própria e serão responsáveis pelo cumprimento das leis locais aplicáveis. Os            
materiais não deverão ser usados ou exportados em descumprimento das leis brasileiras            
sobre exportação. Qualquer pendência com relação aos materiais será dirimida pelas leis            
brasileiras. 
 

Política de Cancelamento Para o Curso Virtual  
 
Nosso programa visa atingir 100% de satisfação aos seus clientes. Oferecemos uma            
garantia de 7 dias para todos os alunos que após realizar a compra, não satisfeito com o                 
produto, solicite o cancelamento. Essa garantia consiste na devolução de 100% do valor             
investido pelo aluno, num prazo de até 30 dias a contar da data de cancelamento. A                
solicitação de cancelamento e/ou devolução deverá ser feita através do e-mail           
atendimento@raioxpreditivo.com.br. Não há necessidade de nenhuma justificativa. A        
solicitação deve ser feita exclusivamente pelo aluno contratante. A devolução será realizada            
na mesma conta pagadora, sendo vedado o aluno informar outra conta que não seja a fonte                
pagadora do contratante. Interrupção e Cancelamento dos Serviços A EAGLES CURSOS E            
TREINAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI – ME poderá interromper o fornecimento de          



qualquer serviço, após 01 ano de acesso do comprador a partir da data de pagamento, sem                
prévia notificação. A EAGLES CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI –          
ME não se responsabiliza por qualquer prejuízo decorrente da utilização de seus serviços.             
O acesso à area logada do site https://raioxpreditivo.com.br/ representa a aceitação           
expressa e irrestrita dos termos de uso acima descritos. EAGLES CURSOS E            
TREINAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI – ME, Avenida Ayrton Senna da Silva, 300,           
Sala 1504, Londrina-PR - 86050-460. Utilização dos Indicadores Bônus Todos os           
indicadores disponibilizados dentro da área do aluno são disponibilizados como forma de            
bonificação ao aluno que por meio desta página se matricular. Os indicadores estarão             
disponíveis ao aluno por um período de 1 ano, a partir da data de matrícula. Por questões                 
de segurança, os indicadores são disponibilizados apenas para Meta Trader 5 (MT5) e no              
servidor da Corretora XP Investimentos. Não é permitido a utilização deste Expert Advisor             
em nenhuma outra plataforma que não seja MT5 ou em outro servidor que não seja da XP                 
Investimentos. 


