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INTRODUÇÃO  

 

A Indication Investments Ltd é uma empresa de serviços financeiros constituída e registada nos termos da Lei 

Comercial da República de Chipre sob o Certificado de Registo N.º HE 290930, tendo a sua sede em 116 Gladstonos 

Street, Michael Kyprianou building,  1st Floor , Limassol 3032, Cyprus, (de ora em diante “Indication Investments Ltd” 

ou “Libertex” ou “Nós” ou “Nossa” ou “A Empresa”). Foi atribuída uma licença à Empresa para actuar como Firma de 

Investimento de Chipre da Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (de ora em diante denominada "CYSEC") (com 

a Licença N.º 164/12). De acordo com esta licença é-lhe permitida a prestação de Serviços de Investimento e Auxiliares 

abrangidos por este Acordo do Cliente Negociação de CFDs.   

Este Acordo do Cliente para Negociação de CFDs e quaisquer Anexos juntos ao mesmo, o "Custos e Encargos" e 

"Especificações do Contrato", e sucessivas alterações, (de ora em diante, juntamente, o "Acordo") estabelecem os 

termos sob os quais a Empresa oferecerá os seus Serviços ao Cliente, os direitos e as obrigações de cada uma das 

Partes. Ao contratar os nossos serviços, você concorda com os termos e condições contidos nos documentos 

mencionados acima que constituem o Acordo e tal significa que, no caso de você ser aceite por nós, como nosso Cliente 

(veja o parágrafo 4 abaixo), você e nós ficaremos vinculados a esses termos e condições.    

Para além dos documentos acima, nós também gostaríamos de chamar a sua atenção para os documentos seguintes 

que poderão ser encontrados no nosso Website Principal, nomeadamente o "Sumário da Política dos Conflitos de 

Interesse", "Sumário da Política do Melhor Interesse e da Execução de Ordens", "Divulgação de Risco e Alertas de  

Risco", "Política de Categorização do Cliente", "Fundo de Compensação do Investidor", "Procedimento de Queixa para 

Clientes" e "Política de Privacidade e de Cookies". Esses incluem informação importante que nos é exigida como Firma 

de Investimento de Chipre autorizada, a ser facultada aos nossos Clientes e potenciais Clientes, de acordo com as Leis 

e Normas Aplicáveis.   

Todos esses documentos são importantes e por esta razão, aconselhamos que leia todos os documentos mencionados 

acima que fazem parte do Acordo, todos os documentos contidos no nosso Website (listado acima, para sua 

conveniência) e quaisquer outras cartas ou notificações enviadas por nós, cuidadosamente, e certifique-se que 

compreende e concorda com os mesmos, antes de celebrar um acordo connosco.   

Se é um consumidor (e não um Cliente empresa) e  nós não nos reunirmos presencialmente para concluir este Acordo, 

mas, ao invés disso, a nossa comunicação for efectuada através de um website, como através de telefone, ou por 

correspondência escrita (incluindo e-mail), então a Lei N. 242(I)/2004 sobre Serviços Financeiros de Marketing à 

Distância aplica-se e nós devemos enviar-lhe um email com os documentos que compõem o Acordo.   

A assinatura física do Acordo não é necessária, mas, se você quiser tê-lo assinado, deverá imprimi-lo e assinar duas 

cópias do Acordo e devolvê-lo a nós. Nós devemos guardar uma cópias nos nossos arquivos e enviar-lhe a outra de 

volta, também assinada por nós.   

Para evitar qualquer dúvida, a Libertex é um nome da negociação pertencente à Indication Investments Ltd.  

A EMPRESA OFERECERÁ OS SEUS SERVIÇOS, DE FORMA ESTRITA, DE ACORDO COM OS SEGUINTES TERMOS E 

CONDIÇÕES, QUE NÃO SÃO NEGOCIÁVEIS E QUE SERÃO ALTERADOS APENAS COM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO AO 

CLIENTE, ENVIADA PELA EMPRESA E DE ACORDO COM AS NORMAS DESTE ACORDO DO CLIENTE DE NEGOCIAÇÃO DE 

CFDs.  
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1.  DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO  

1.1.    

Neste Acordo do Cliente de Negociação de CFDs, as seguintes palavras deverão ter os significados correspondentes:  

Negociação Abusiva: Qualquer das seguintes acções, tais como, mais não limitado a Ataques Maliciosos; submissão 

de Ordens "comprar stop" ou "vender stop", antes do lançamento de dados financeiros e notícias, relativas ao 

Mercado/Activo Subjacente; arbitragem, manipulações, uma combinação de feeds mais rápidos/lentos; abuso da 

funcionalidade de cancelamento de negociações disponível no Sistema de Negociação Online; uso (sem o 

consentimento escrito prévio da Empresa) de quaisquer robôs, spiders ou outro sistema automático de introdução de 

dados com o Sistema de Negociação Online (a menos que você tenha o consentimento escrito e expresso da Empresa, 

antes da activação do robô) ou uso de qualquer software que aplique a análise da inteligência artificial ao Sistema 

e/ou Conta de Negociação Online; efectuando transacções ou combinações de transacções (voluntariamente e/ou 

involuntariamente), tais como mantendo posições longas e curtas, nos mesmos Activos Subjacentes ou similares, em 

momentos similares, seja pelo Cliente ou pelo Cliente que actue concertadamente com outros, possivelmente com 

contas conectadas, incluindo (mas não limitado a) entre contas mantidas junto de diferentes entidades com a Empresa, 

que detidas juntas ou em separado, se destinam ao fim da manipulação do Sistema de Negociação Online para ganhos.  

Códigos de Acesso: O seu login e senha, enviado por nós para si, para ter acesso à nossa Negociação Online Sistema 

ou gabinete do Website (Plataforma dos Negociadores) (conforme aplicável).  

Dados de Acesso: Os seus Códigos de Acesso, a Senha do Telefone, o número da sua Conta e qualquer informação 

exigida para submeter Ordens connosco.  

Conta: Qualquer conta de negociação personalizada que nós possamos abrir para si, nos nossos registos, para 

permitirlhe negociar em CFDs.  

Afiliado: Em relação à Empresa, qualquer entidade que controle ou seja controlada pela Empresa, directa ou 

indirectamente, ou qualquer entidade que esteja, directa ou indirectamente, sob o controlo comum junto da Empresa; 

e "controlo" significa o poder de dirigir ou a presença de terrenos para gerir as actividades da Empresa ou entidade.    

Acordo: Este Acordo do Cliente para Negociação de CFDs e quaisquer Anexos junto ao mesmo, os "Custos e Encargos" 

e "Especificações do Contrato" e sucessivas alterações.  

Leis e Normas Aplicáveis: a) Normas CySEC ou quaisquer outras normas de uma determinada autoridade reguladora; 

(b) as Normas do Mercado relevante; and (c) todas as outras leis aplicáveis, regras e normas que estejam em vigor, em 

cada momento, em qualquer jurisdição.  

Formulário de Candidatura: O formulário de candidatura preenchido por si para se candidatar aos nossos Serviços 

aqui previstos (através do qual nós obtemos, entre outras coisas, a informação necessária à sua identificação e devida 

diligência e sua categorização, de acordo com as Normas CySEC).  

Representante Autorizado: A pessoa do parágrafo 37.1 aqui previsto.  
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Saldo: A soma total da sua Conta, após a Conclusão da última Transacção e da operação de depósito/levantamento 

efectuada dentro de qualquer período de tempo.  

Moeda base: A primeira moeda no Par de Moeda face à qual o Cliente compra ou vende a Moeda Cotada.  

Dia Útil: Qualquer dia, que não um Sábado ou um Domingo, ou o 1.º de Janeiro ou quaisquer outros feriados de Chipre 

ou internacionais a ser anunciados no Website da Empresa.  

CFDs: Um Instrumento Financeiro que corresponde a um Contrato para a Diferença, por referência às variações do 

preço de um Activo Subjacente, tal como Moedas (FOREX), Mercadorias, Futuros, Opções, Futuros, Acções, Obrigações 

etc.  Todos os CFDs oferecidos pela Empresa poderão ser encontrados no Website da Empresa.   

Regras do Dinheiro do Cliente: As regras relativas ao dinheiro do Cliente, conforme definidas pelas Normas CySEC.  

Posição Fechada: O oposto de uma Posição Aberta:   

Custo de Comissão: Um custo fixo pela abertura de uma Posição, cobrado pela Empresa.  

Transacção Concluída: Dois acordos de contra-oferta do mesmo tamanho (abertura de uma posição e fecho de uma 

posição): comprar e depois vender e vice-versa.  

Especificações do Contrato: O Tamanho de Cada Lot ou cada tipo de Activo Subjacente num CFD, bem como toda a 

informação de negociação necessária, relativa a Spreads, Swaps, exigências de Margem etc., conforme determinado 

por nós, com o decorrer do tempo, no nosso Website.  

Moeda da Conta: A moeda que você escolhe aquando da abertura de uma Conta connosco ou converteu, à sua 

escolha, após a abertura da Conta.  

Par de Moeda: Um tipo de Activo Subjacente. Consiste em duas moedas (a Moeda de Cotação e a Moeda Base) e 

mostra o montante de moeda de Cotação necessário para comprar uma unidade da Moeda Base.  

CySEC:  A Comissão de Valores Mobiliários de Chipre, que é a nossa autoridade supervisora.  

Regras CySEC: As Regras, Directivas, Normas, nota de Orientação da Bolsa de Valores Mobiliários de Chipre  

Comissão em Chipre.  

Activo: O Saldo mais ou menos qualquer Lucro ou Perda Flutuante que derive de uma Posição Aberta e deverá ser 

calculado como: Activo = Saldo + Lucro Flutuante - Perda Flutuante.  

Dados Essenciais: Os dados necessários para o Cliente conseguir submeter a Ordem, por exemplo, mas não limitado 

ao tipo de Activo Subjacente, Direcção (Comprar/ou Vender), preço de Abertura, preço de Fecho, estilo da Ordem, o 

volume, se o Cliente submete uma Ordem Pendente (limitar ou parar) o Cliente indicará o preço pretendido sob o qual 

a Ordem irá para o mercado e qualquer Parar Perda e ou Retirar Lucro etc.   

Caso de Incumprimento: Os eventos constantes do parágrafo 23.1 abaixo.  

Consultor Especialista: Um sistema mecânico de negociação online concebido para actividades de negociação 

automática num Sistema de Negociação Online electrónica. O mesmo poderá ser programado para alertá.lo acerca de 

uma oportunidade de negociação e poderá também negociar a sua Conta automaticamente gerindo todos os aspectos 
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das operações de negociação, a partir do envio de Ordens directamente para o nossos Sistema de Negociação Online, 

para ajustar automaticamente o parar perda, registar os stops e os níveis retirar lucro.   

Instrumento (s) Financeiros: os Instrumentos Financeiros de acordo com a licença CIF da Empresa que poderão ser 

encontrados no documento "Informação da Empresa" no nosso Website Principal. Entende-se que a Empresa não 

oferece, necessariamente, todos os Instrumentos Financeiros que surgem na sua licença CIF, mas apenas os 

comercializados neste Website, com o decorrer do tempo. Este Acordo abrange os Instrumentos Financeiros de CFDs. 

Evento de Força Maior: Os Eventos definidos no parágrafo 28.1 do presente.  

Margem Livre: O montante de fundos disponível na Conta que poderá ser usado para abrir uma posição ou manter 

uma Posição Aberta. A Margem Livre deverá ser calculada como: Saldo menos Margem Necessária [Margem livre = 

Saldo- Margem Necessária].  

Margem Coberta: A margem necessária exigida pela Empresa, para abrir e manter as Posições Correspondentes.  

Incentivo: Dinheiro, bens ou serviços, diferentes da comissão padrão ou encargo que a Empresa poderá receber de 

um terceiro, em relação a uma Transacção que esteja ou possa estar em conflito com o interesse do Cliente.  

Margem Inicial: A margem necessária para abrir uma posição.   

Serviços de Investimento: Os Serviços de Investimento de acordo com a licença CIF da Empresa que poderão ser 

encontrados no documento "Informação da Empresa".  

Alavancagem: Uma ratio com respeito ao Tamanho da Transacção e à Margem Inicial. EXEMPLO: ratio 1:100 significa 

que para abrir uma posição, a Margem Inicial é cem vezes inferior ao Tamanho das Transacções. Existe mais 

informação disponível sobre Alavancagem por tipo de CFDs nas secções 'Especificações do Contrato' e 'Termos & 

Condições do Sistema de Negociação Online' do Website Principal.  

Posição Longa: Uma posição de compra que ganha valor, se os preços do mercado subjacente aumenta. Por exemplo, 

a respeito dos Pares de Moeda: compra da Moeda Base face à Moeda Cotada.  

Lot: Uma unidade que mede o tamanho do contrato especificado para cada Activo Subjacente encontrado na secção 

'Especificações do Contrato' do Website Principal.  

Tamanho do Lot: Os Activos Subjacentes num Lot num CFD.  

Margem: Os fundos de garantia necessários para abrir posições ou para manter Posições Abertas, conforme 

determinado nas Especificações do Contrato para cada Activo Subjacente numa Transacção de CFD.  

Proteção de Fecho de Margem/ "Chamada de Margem" significa o fecho de uma ou mais da(s) sua(s) posição(ões) 

aberta(s) quando o Capital Próprio da sua operação atingir 50% da margem mínima exigida.  

Nível de Margem:  A percentagem de Saldo para a raio da Margem Necessária. É calculada como: Nível de Margem = 

(Saldo / Margem Necessária) x 100%.  

Ordem de Mercado: Ordem executada imediatamente ao melhor preço de mercado disponível.  

Posições Correspondentes: Posições Longas e Curtas com o mesmo Tamanho de Transacção na Conta para a mesma 

CFD.  
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Proteção Contra Saldo Negativo significa o limite do passivo agregado de um cliente a retalho ao montante disponível 

no saldo da conta de negociação.  

Multiplicador: a ratio entre a alteração da percentagem do montante da negociação no terminal Libertex e o preço 

do Activo Subjacente, a alteração da percentagem do preço da Moeda Base.  

Margem Necessária: A margem necessária exigida pela Empresa, para manter as Posições Abertas.   

Nomeado: Qualquer empresa como nós poderá nomear como nosso nomeado, com o decorrer do tempo, cuja 

principal função é manter os fundos adquiridos pelos nossos Clientes.  

Tamanho Normal do Mercado: O número máximo de unidades do Activo Subjacente que são transmitidas pela 

Empresa para execução.   

Sistema de Negociação Online: Qualquer Software usado por nós que inclui a agregação dos nossos dispositivos de 

computador, sofware, bases de dados, hardware de telecomunicação, um Sistema de Negociação online, tornando 

possível que você obtenha informação acerca dos mercados, em tempo real, de fazer análises técnicas sobre os 

mercados, efectuar Transacções, submeter/modificar/eliminar Ordens, receber notificações nossas e manter registo 

das Transacções.  

Abrir Posição: Qualquer contrato de opção aberto (call e / ou Put) que não tenha sido fechado. Em relação à 

negociação de CFD isto poderá corresponder a uma Posição Longa ou a uma Posição Curta que não constitua uma 

Transacção Completa.  

Ordem: Uma instrução sua dada a nós, conforme especificado no parágrafo 6.9 do presente.  

Partes: As partes deste Acordo – você e nós.  

Ordem Pendente: Ordem de Compra ou Venda de CFD a um preço diferente do preço de mercado.  

Senha de Telefone: A sua senha que lhe foi dada por nós como VAC (Verificação do Código de Acesso).  

Cliente Profissional: Um "Cliente Profissional" para efeitos das regras CySEC, conforme especificado no documento 

"Política de Categorização do Cliente".  

Cotação: A informação do preço actual de um Activo Subjacente específico.  

Moeda de Cotação: A segunda moeda do Par de Moeda, que poderá ser comprada ou vendida pelo Cliente para a 

Moeda Base.  

Cliente a Retalho: Um "Cliente Profissional" para efeitos das regras CySEC, conforme especificado no documento 

"Política de Categorização do Cliente".   

Regras: Leis, artigos, regulamentos, directivas, procedimentos e costumes em vigor de tempos em tempos.  

Serviços: Os serviços prestados por nós, nos termos deste Acordo, como especificado no ponto 5.1. do presente.  

Posição Curta: Uma posição de venda que ganha valor, se os preços do mercado subjacente cairem. Posição Curta é o 

oposto de uma Posição Longa.   
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Derrapagem: A derrapagem é a diferença entre o preço esperado para uma Transacção num CFD ou, e o preço ao qual 

a Transacção é executada, na verdade.  A derrapagem ocorre, frequentemente, durante períodos de maior volatilidade 

superior (por exemplo, devido a novos eventos), tornando uma Ordem, a um preço específico, impossível de executar 

e também quando grandes Ordens são executadas quando não há interesse suficiente no nível de preço desejado, 

para manter o preço esperado da negociação.  

Ataque Malicioso: Execução de estratégias de negociação com o objectivo ou em resultado da exploração de uma 

cotação mal efectuada. As cotações mal efectuadas poderão ocorrer em resultado da natureza altamente 

automatizada dos preços negociáveis a oferecer no Sistema de Negociação Online.   

Stop Out: Situação quando executamos o direito de fechar todas as suas Posições Abertas ao preço actual do mercado 

ou ao último preço disponível quando o seu nível de margem cai abaixo do nível stop out especificado para o seu tipo 

de Conta ou para um particular CFD.  

Swap ou Prorrogação: O interesse acrescentado ou deduzido pela manutenção de uma posição aberta durante a noite. 

Os swaps são publicados e são actualizados periodicamente no Website Principal.   

Taxas de Swap: A taxa da parte fixa de um swap, à qual o Swap irá ocorrer para uma das Partes que negociem um CFD.  

Confirmação da Negociação: Uma mensagem nossa para si a confirmar a execução da sua Ordem.  

Transacção: Uma transação do Cliente num CFD.  

Tamanho da Transacção: Tamanho do Lot multiplicado pelo número de Lots.  

Registo do Stop: Uma ordem de parar perda definida a um nível percentual abaixo do preço de mercado - para uma 

posição longa. O preço do registo stop é ajustado à medida que o preço flutua. Uma ordem de venda de registo stop 

define o preço stop num montante fixo abaixo do preço do mercado com um montante de "registo" em anexo. À 

medida que o preço do mercado aumenta, o preço stop aumenta no montante registado, mas, se o preço do par cair, 

o preço do parar perda não se altera e a ordem do mercado é submetida quando o preço stop é atingido.   

Activo Subjacente: O objeto ou o activo subjacente num CFD que pode ser de Moedas (Spot FOREX), Acções, Metais, 

Mercadorias, Futuros, Opções, Encaminhamentos, oferecidos pela Empresa, ao londo do tempo.  

Nós (nosso, nós): A Indication Investments Ltd ou qualquer dos nossos nomes de negociação como Libertex Website: 

www.libertex.com ou qualquer outro website, consoante nós possamos, ao longo do tempo, notificá-lo.   

Notificação Escrita: Os seguintes métodos de comunicação são considerados Notificação Escrita da Empresa ao 

Cliente: e-mail, correio interno do Sistema de Negociação Online, transmissão por fax, correio, serviço de correio 

comercial, correio aéreo ou o Website da Empresa. Os seguintes métodos de comunicação são considerados 

Notificação Escrita da Empresa ao Cliente: e-mail, transmissão por fax, correio, serviço de correio comercial ou correio 

aéreo ou correio comercial.  

Você: O Cliente.  

A sua Informação: Qualquer informação que nós recebamos da sua parte ou obtida de outra forma que se relacione 

consigo, com a sua Conta ou com a nossa prestação ou com o seu uso dos nossos Serviços.  

1.2.     
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As palavras que importem o singular deverão importar o plural e vice versa. As palavras que importem o masculino 

deverão importar o feminino e vice versa. As palavras que denotem pessoas incluem empresas, parcerias, outros 

órgãos não constituídos e todas as outras entidades legais e vice versa.  

1.3.     

Os títulos dos parágrafos destinam-se a facilitar a referência apenas.  

1.4.     

Qualquer referência a qualquer lei ou norma ou Lei deverá corresponder a esse acto ou norma ou Lei alterada, 

modificada, complementada, consolidada, repristinada ou substituída, com o decorrer do tempo, toda a orientação 

notada, directivas, instrumentos estatutários, normas ou ordens redigidas na sequências das mesma e qualquer norma 

estatutária da qual tal norma estatutária constitua uma repristinação, substituição ou modificação.   

 

 

2.  PARTES DO PRESENTE ACORDO  

2.1.    

Este Acordo é celebrado entre a Indication Investments Ltd, de um lado, e o Cliente (que poderá ser uma pessoa 

singular ou colectiva) que tenha preenchido o Formulário de Candidatura e tenha sido aceite pela Empresa como 

Cliente, do outro lado. Múltiplos Titulares da Conta  

2.2.    

Quando o Cliente compreender duas ou mais pessoas, as responsabilidades e obrigações, nos termos do Acordo 

connosco, será conjunta e solidária. Qualquer alerta ou outra notificação enviada a uma ou mais pessoas, que 

componham o Cliente, será considerada como tendo sido enviada a todas as pessoas que componham o Cliente.  

 

Ordem ou instrução dada, por uma ou mais pessoas, que componham o Cliente, será considerada como tendo sido 

dada a todas as pessoas que componham o Cliente.  

2.3.     

No caso de morte ou incapacidade mental de qualquer das pessoas que componham o Cliente, todos os fundos detidos 

pela Empresa ou seu Nomeado, sê-lo-ão para benefício e à ordem do(s) sobrevivente(s) e todas as obrigações e 

responsabilidades devidas à Empresa serão assumidas pelo(s) sobrevivente(s).   

 

2.4 
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O Acordo entrará em vigor e seerá iniciado após a aceitação pelo cliente durante a Procedimento de Abertura da Conta 

ou de outra forma. Antes de depositar fundos e/ou colocar uma ordem, o Cliente pode desvincular-se do presente 

acordo a qualquer altura e sem qualquer custo. Caso o Cliente não deseje utilizar os Serviços da Empresa depois de 

depositar fundos mas antes de colocar uma Ordem, o Cliente deve solicitar que a Empresa rescinda o presente acordo 

e fazer um pedido de levantamento do dinheiro disponível na Conta de Negociação. Neste caso, todos os pagamentos 

e cobranças de terceiros serão suportados pelo Cliente, e a Empresa debitará essas taxas da Conta de Negociação do 

Cliente em questão. Note-se que, nos casos acima descritos, a Empresa poderá manter certos detalhes e informações 

fornecidos pelos Clientes através do Formulário de Registo de Conta ou de outra forma, conforme exigido e/ou 

permitido pelos Regulamentos Aplicáveis e conforme aqui previstos. As excepções oferecidas ao abrigo da Secção 11 

da Lei de Negociação à Distância de Serviços Financeiros para os Consumidores de 2004 (Lei 242 (I) / 2004) ("Lei") 

conforme modificada, dá à Empresa o direito de notar que o direito de resolução não é aplicável aos serviços 

oferecidos aos seus clientes. Para evitar qualquer dúvida, a Empresa não tem obrigação de aplicar o direito de 

resolução da Secção 10 (1) da Lei, sem qualquer penalização e sem apresentar qualquer razão, em virtude da exceção 

prevista na Secção 11 da Lei. Assim sendo, o Cliente não poderá desvincular-se do Acordo de Cliente depois da Conta 

de Negociação ter sido financiada e/ou a primeira Ordem tenha sido colocada. 

 

3.  CATEGORIZAÇÃO DO CLIENTE  

3.1.     

De acordo com as Normas CySEC, a Empresa terá de categorizar os seus Clientes numa das seguintes categorias: Cliente 

a Retalho, Cliente Profissional ou Parte Eligível. A categorização dependerá da informação prestada pelo Cliente no 

seu Formulário de Candidatura e de acordo com o método de categorização, tal como esse método é explicado no 

documento "Política de Categorização do Cliente" constante do nosso website. Ao aceitar o Acordo, o Cliente aceita a 

candidatura a tal método. A Empresa informará o Cliente da sua categorização, de acordo com as Normas Aplicáveis. 

O Cliente tem o direito de pedir uma categorização diferente.  

3.2.     

O Cliente aceita que, aquando da categorização do Cliente e ao lidar com ele, a Empresa confiará na precisão, 

completude e rectidão da informação prestada pelo Cliente, no seu Formulário de Candidatura, e o Cliente tem a 

responsabilidade de notificar, imediatamente, a Empresa, por escrito, se houver alteração de tal informação, em 

qualquer momento posterior.   

3.3.     

A Empresa terá o direito de rever a Categorização do Cliente, de acordo com as Normas Aplicáveis, e informará o 

Cliente em conformidade, sobre a alteração antes de a mesma se torna eficaz, enviando notificação prévia ao Cliente. 

O Cliente deverá ser tratado como aceitando a alteração nessa data, a menos que, antes disso, o Cliente informe a 

Empresa que o Cliente deseja cessar o Acordo e não aceita a alteração.  
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4.  INÍCIO E EFICÁCIA DO ACORDO   

4.1.     

Após o Cliente preencher e submeter o Formulário de Candidatura, juntamente com a documentação de identificação 

exigida pela Empresa para as suas verificações internas, a Empresa enviar-lhe-á uma notificação, informando-o se ele 

foi aceite como Cliente da Empresa. O Acordo produzirá efeitos e terá início, após a recepção pelo Cliente da dita 

notificação enviada pela Empresa, informando o Cliente que ele foi aceite como Cliente da Empresa e que foi aberta 

uma conta para ele. Se o Cliente se reunir com a Empresa, presencialmente, para fechar o Acordo, então o Acordo 

deverá entrar em vigor e produzirá efeitos na data da assinatura.    

4.2.     

Ao continuar a submeter ordens connosco, você concorda em continuar cinculado ao Acordo, que prevalece sobre 

todos os outros acordos e termos negociais que possam ter vigorado anteriormente entre nós.  

4.3.     

Entende-se que a Empresa não é obrigada (e poderá não o poder fazer de acordo com a Regras CySEC) a aceitar uma 

pessoa como sua Cliente, até que toda a documentação exigida tenha sido recebida pela Empresa, devidamente e 

devidamente preenchida por tal pessoa e todas as verificações internas da Empresa (inlcuindo sem limitação as 

verificações relativas ao branqueamento de capitais, testes de adequação, consoante o caso) tenham sido satisfeitas. 

Entende-se que a Empresa reserva o direito de impor exigências adicionais de competência, para aceitar os Clientes 

que residam em certos países.   

4.4.     

Caso a caso (e plenamente a seu critério) nós podemos oferecer-lhe uma Conta em modo sem negociação (apenas de 

leitura), após o documento de identificação, enviado por si, ser aprovado por nós, para criar o destino da transferência 

de dinheiro. Neste caso, nós vamos notificá-lo acerca do estado da sua candidatura e da conta, enviando-lhe um email, 

para o seu endereço electrónico registado. Até você ser aceite como nosso Cliente, a sua Conta não será activada para 

negociação.  

5.  SERVIÇOS  

5.1.     

Sujeito ao cumprimento das obrigações dos Clientes, nos termos do Acordo, e quaisquer outros direitos da Empresa, 

previstos no Acordo, a Empresa oferecerá os seguintes Serviços ao Cliente:  

(a) Recepção, Transmissão e Execução das Ordens do Cliente em CFDs (na sua própria conta).  

(b) Serviços de Moeda Estrangeira desde que os mesmos estejam associados à prestação do Serviço de 

Investimento referido no ponto (a) acima.  

(c) Salvaguarda e administração de instrumentos financeiros para a conta do Cliente (e conforme aplicável), 

incluindo a custódia e serviços relacionados, tais como gestão de dinheiro/colateral.  
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5.2.     

A Empresa fica obrigada, de acordo com as Normas Aplicáveis, a obter informação acerca do conhecimento e 

experiência do Cliente, na área do investimento, para a mesma possa avaliar se o Serviço ou produto previsto é 

apropriado para ele.  Se o Cliente eleger não facultar tal informação ao Cliente, ou se o Cliente facultar informação 

insuficiente, a Empresa não conseguirá determinar se o serviço ou produto previsto é apropriado para o Cliente. A 

Empresa assumirá tal informação, acerca do conhecimento e experiência, facultada pelo Cliente à Empresa, é precisa 

e a Empresa não terá qualquer responsabilidade para com o Cliente, se tal informação estiver incompleta ou for 

enganadora ou sofrer alterações ou se tornar imprecisa, a menos que o Cliente tenha informado a Empresa acerca de 

tais alterações.  

5.3.     

Entende-se que a Empresa não procederá à entrega física do Activo Subjacente, ao qual o CFD se refere.     

5.4.     

A Empresa não terá obrigação de dar qualquer crédito ou empréstimo ao Cliente, a menos que tal seja especificamente 

acordado entre as Partes.  

6.  PROCEDIMENTOS & ORDENS DE NEGOCIAÇÃO DE CFDS  

6.1.     

Você e o seu Representante Autorizado poderão colocar Ordens através dos meios por nós aprovados, incluindo, mas 

não limitado ao(s) nosso(s) Sistema(s) de Negociação Online e do seu endereço eletrónico registado.  

6.2.     

Em certas circunstâncias, desde que estejamos satisfeitos com a sua identidade e com a clareza das suas instruções, 

nós aceitamos as ordens via telefone. Se, por qualquer razão, nós não conseguirmos aceder ao sistema de negociação 

Online, para transmitir ordens a fim de negociar CFDs, poderá transmitir ordens, entrando em contato com o nosso 

Departamento de Operações, através de telefone, caso em que nós vamos precisar de estar satisfeitos relativamente 

à sua identidade. As ordens via telefone serão aceites apenas na nossa língua oficial. Note-se que a empresa reserva 

o direito de rejeitar tais ordens verbais, quando o operador do departamento de operações não estiver satisfeito com 

a identidade dos Clientes ou com a clareza das ordens. O cliente aceita que, em tempos de fluxo excessivo de 

transações, poderá haver um atraso relativamente ao contato via telefone, com um operador do departamento de 

Operações, especialmente quando existirem anúncios importantes de mercado.  

6.3.     

No caso de uma Ordem recebida por nós, por qualquer meio que não através do Sistema de Negociação Online, a 

Ordem será transmitida por nós ao Sistema de Negociação Online (se possível) e processada como se tivesse sido 

recebida através do Sistema de Negociação Online.  

6.4.     
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Nós teremos o direito de confiar e actuar sobre qualquer Ordem sem qualquer inquérito adicional e nós vamos 

considerar quaisquer Ordens como vinculativas para si, sempre que tal Ordem tenha sido submetida usando os seus 

Dados de Acesso.  

6.5.      

Nós vamos executar todas as Ordens dadas por si, estritamente, de acordo com os seus termos. Nós não teremos 

qualquer responsabilidade pela verificação da precisão de qualquer Ordem. Qualquer Ordem que você nos der 

constitui uma instrução irrevogável para nós avançarmos com a Transacção em seu nome.  

6.6.     

Qualquer Ordem será, conclusivamente, considerada como uma Ordem válida, dado por si a nós, se acreditarmos que 

a mesma é genuína. Você é responsável por qualquer perda, queixa ou despesa incorrida por nós, por seguirmos ou 

tentarmos seguir qualquer das suas Ordens. Você aceita que será responsável por todas as Ordens dadas através e nos 

termos dos seus Dados de Acesso e qualquer de tais ordens recebidas por nós será considerada como tendo sido 

recebida por si. Nos casos em que um terceiro seja nomeado como um Representante Autorizado para actuar em sua 

representação, você será responsável por todas as ordens dadas, através e nos termos dos Dados de Acesso do 

representante. Nota-se, porém, que a Empresa aplica uma Política de Proteção Contra Saldo Negativo, nos termos 

da qual você não poderá perder mais do que o valor depositado na sua conta. No caso de uma Posição ser fechada 

a esse preço, fazendo com que o seu saldo caia abaixo de zero, a Empresa renunciará ao seu direito de receber o 

seu saldo.  

6.7.     

Nós não somos obrigados a verificar ou a considerar qualquer suposição feita ou expressa por si, para efeito de 

qualquer negociação na suas posições existentes ou gerais connosco. Nós não temos de considerar os seus 

comentários a respeito de que qualquer negociação que você submete corresponde a uma negociação para fechar 

todas ou parte de uma posição aberta. Nós trataremos todas as negociações como uma compra ou uma venda, 

independentemente do facto de tal negociação ter o efeito de abrir uma nova posição ou fechar uma já existente. É 

da sua responsabilidade estar ciente das suas posições, a todo o momento.  

6.8.     

Se você nos der uma Ordem que implique a violação de qualquer parte deste Acordo, nós podemos, a nosso critério 

absoluto, preencher uma Ordem, na extensão que consideremos apropriada e você não terá qualquer direito de 

cancelar qualquer Ordem resultante, parcialmente preenchida. Você será responsável pela violação deste Acordo e 

continuará responsável pelo compromisso resultante da Transacção, de acordo com os termos deste Acordo.  

6.9.     

Modelo de Execução   

Em relação a cada Transacção, a Empresa executará as Ordens do Cliente na sua própria conta de base.  De acordo 

com este modelo de Execução, a Empresa constitui uma contraparte face ao Cliente, em cada Transacção, e executa a 

Ordem do Cliente, como procurador face ao Cliente, isto é, a própria Empresa é o Local de Execução. A Empresa 
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executa Ordens do Cliente, de acordo com o Sumário da Política do Melhor Interesse e Execução de Ordem, constante 

do nosso Website.  

 

 

 

6.10.   

Tipos de Ordens  

Os seguintes tipos de Ordens encontram-se disponíveis para nós: Ordem de Mercado, ordem Pendente, Parar Perda 

e Retirar Lucro Quaisquer outras Ordens não mencionadas em 6.10 encontram-se indisponíveis e são 

automaticamente rejeitadas.  

6.11.   

Horas de Negociação  

As Ordens poderão ser submetidas, executadas e (se permitido), alteradas ou removidas nas Horas de Negociação 

para cada tipo de CFD que apareça no Website da Empresa, conforme alteradas pela Empresa, com o decorrer do 

tempo.   

6.12.    

As Ordens pendentes, não executadas, permanecerão eficazes ao longo da sessão de negociação seguinte (conforme 

aplicável).   

6.13.    

Todas as posições spot abertas serão prorrogadas até ao Dia Útil seguinte, no fecho do negócio no Mercado Subjacente 

em causa, sujeito aos direitos da Empresa a fechar a posição spot aberta. Quaisquer posições futuras abertas serão 

prorrogadas ao longo da expiração do período em causa, até ao próximo período em causa, sujeito aos direitos da 

Empresa de fechar a posição futura aberta.  

6.14.    

As Ordens serão válidas, de acordo com o tipo e a data da Ordem dada, conforme especificado pelo Cliente. Se a data 

de validade da ordem não for especificada, a mesma será válida por um período indefinido de tempo.  No entanto, a  

Empresa poderá eliminar uma ou todas as Ordens Pendentes, se o Saldo da Conta chegar a zero. No entanto, a Empresa 

poderá eliminar um ou todas as ordens Pendentes, no nível Stop Out, conforme definido no parágrafo 2 do presente.  

6.15.    

A Posição Aberta ou Fechada confirmada não poderá ser cancelada ou alterada. O Cliente poderá eliminar ou modificar 

uma Ordem Pendente, antes de a mesma ser executada.  
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6.16.    

Você não tem qualquer direito de alterar ou remover as Ordens Parar Perda, Retirar Lucro ou Limitar, se o preço tiver 

atingido o nível da Execução de Ordem.  

6.17.    

O slippage negativo e positivo aplica-se a ordens pendentes. O Cliente tem a opção de colocar as seguintes ordens 

pendentes ou de entrada: Parar Perda, Retirar Lucro, Limite Comprar, Stop Comprar, Limite Vender, Stop Vender 

são executadas ao preço declarado pelo Cliente ou ao melhor preço disponível no mercado. A Empresa reserva o 

direito de não executar ordens e tem o direito de alterar o preço de abertura/fecho da transacção, no caso de falha 

técnica do Sistema de negociação Online, reflectido no feed das cotações das ferramentas financeiras e também no 

caso de outras falhas técnicas, sejam internas ou nas tecnologias de terceiros.  

6.18.    

As Ordens de Mercado não executadas por não existir volume suficiente para preenche-las, poderão ser executadas 

parcialmente ou ser canceladas.    

6.19.    

No caso de a Empresa não conseguir avançar com uma Ordem, com respeito ao preço ou ao tamanho ou outra razão, 

dependendo do tipo de Ordem, a Ordem poderá ser rejeitada ou parcialmente cumprida.   

6.20.    

A Empresa reserva o direito de não aceitar qualquer oferta ou de efectuar uma Transacção com o Cliente, isto é, se a 

Empresa acreditar que não conseguirá cobrir a Transacção proposta no Mercado Subjacente, ou a Transacção 

proposta for de tal ordem (demasiado pequena ou demasiado grande), que a Empresa não deseje aceitar essa 

Transacção.  

6.21.    

Sob certas condições de negociação, poderá ser impossível executar Ordens (Parar Perda, Retirar Lucro, Limite 

Comprar, Stop Comprar, Limite Vender, Stop Vender) ao preço declarado. Neste caso, a Empresa tem o direito de não 

executar ordens e o direito de alterar o preço de abertura/fecho da transacção. Isto poderá ocorrer, por exemplo, em 

tempos de baixa liquidez, alta volatilidade / movimentos rápido do preço ou outras situações em que a execução no 

mercado não seja possível (isto é, a negociação esteja suspensa ou restrita). Ou isto poderá ocorrer em momentos de 

início da sessão de negociação. Assim, consequentemente, a submissão de uma Ordem de Parar Perda / Retirar Lucro 

não limitará, necessariamente, as suas perdas/ganhos relativas aos montantes pretendidos, porque as condições do 

mercado poderão torná-lo impossível de executar tal Ordem, ao preço estipulado ou de todo.  

6.22.    

O nível mínimo para submeter Ordens Parar Perda, Retirar Lucro e Limitar encontra-se no nosso Website, de acordo 

com as Especificações do Contrato. Você não tem qualquer direito de alterar ou remover as Ordens Parar Perda, Retirar 

Lucro ou Limitar, se o preço tiver atingido o nível da Execução de Ordem.  
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6.23.    

Nós podemos estabelecer tempos de corte para as instruções ou Ordens que possam ser mais recentes do que os 

tempos estabelecidos pelo Mercado em particular envolvido em qualquer Transacção e não deverá apresentar queixas 

contra nós, decorrentes do facto de um Ordem não ter sido submetida por si, antes da nossa data de corte. Swaps  

6.24.   

Para manter uma posição Aberta ao longo da noite, nalguns tipos de CFDs, poderá ser exigido que pague ao Cliente 

ou receba custos de financiamento "Swap/Prorrogação". Os Swaps são calculados quando a posição é mantida aberta 

ao longo da noite à meia noite (21:00 GMT). De Sexta a Segunda, os Swaps são calculados uma vez, de Quarta a Quinta 

são calculados ao triplo do tamanho para pares de moeda e metais spot e, na Sexta-feira são calculados ao triplo do 

tamanho para outros instrumentos. Existe uma possibilidade de alguns Instrumentos Financeiros poderem ter valores 

negativos de prorrogação em ambos os lados (posições Longa e Curta), porque a Indication Investment Ltd. cobra os 

seus próprios juros, com base na taxa interbancária aplicada ao longo da noite e, consequentemente, os valores 

positivos e negativos são ajustados, em conformidade.  

6.25.    

Todos os preços e Swaps aparecem no Sistema de Negociação Online e poderão ser alterados, pontualmente, sem 

aviso prévio.  

Lots   

6.26.    

Encontra-se disponível no Website informação acerca do volume mínimo da transacção e a lista de alavancagem 

disponível para cada tipo de conta. Para certos tipos de conta, o tamanho 1 (um) standard do lot corresponde à 

unidade de medida que possa ser especificada para cada CFD. Nós temos o direito de alterar as Especificações do 

Contrato, em qualquer momento, dependendo da situação do mercado. Você concorda em verificar todas as 

especificações do CFD antes de submeter qualquer Ordem. Ordens Registar Stop, Consultor Especialista e Parar Perda   

6.27.    

O Cliente concorda que as operações de negociação que usem funções adicionais do Terminal de Negociação do 

Cliente, tais como Registar Stop e/ou Consultor Especializado (se disponível no Terminal de Negociação) são 

executadas completamente, sob a responsabilidade do Cliente, já que os mesmos dependem do seu terminal de 

negociação e a Empresa não tem qualquer responsabilidade.   

6.28.    

O Cliente concorda que a submissão de uma Ordem Parar Perda não limita, necessariamente, as perdas dos montantes 

visados, porque as condições do mercado poderão tornar impossível de executar tal Ordem, ao preço estipulado ou 

de todo.  
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Compromisso   

6.29.    

Uma vez concluída uma Transacção:  

(a) Você será responsável pela Diferença se a Transacção for:  

i. Vender, e o preço de fecho da Transacção foi superior ao preço de abertura da Transacção; ou  

ii. Comprar, e o preço de fecho da Transacção foi inferior ao preço de abertura da Transacção.  

(b) Você receberá a Diferença se a Transacção for:  

i. Vender, e o preço de fecho da Transacção foi inferior ao preço de abertura da Transacção; ou  

ii. Comprar, e o preço de fecho da Transacção foi superir ao preço de abertura da Transacção.  

6.30.    

A menos que acordado em sentido diverso, todas as somas pelas quais qual das Partes seja responsável, de acordo 

com o parágrado 6.29 acima, são pagáveis imediatamente, após o fecho da Transacção. Você autoriza, pelo presente, 

que nós debitemos ou creditemos a sua Conta com as somas aplicáveis, no fecho de cada Transacção. Entende-se que, 

uma vez submetido uma Ordem, até tal Ordem ser executada e a Transacção ser fechada, a Margem de Manutenção 

será usada como colateral e, consequentemente, ficará indisponível para levantamento.  

6.31 

O Cliente entende e confirma que a Empresa tem e reserva o direito de introduzir novos Instrumentos Financeiros 

e/ou Ativos e/ou Horário de Mercado para investir na Plataforma de Negociação e/ou suspender ou remover da 

Plataforma de Negociação qualquer Instrumento e/ou Horário de Mercado, a critério exclusivo da Empresa, sem aviso 

prévio. Quando a Empresa suspender e/ou remover um Instrumento Financeiro e/ou Ativos e/ou Horário de Mercado 

para investir na Plataforma de Negociação, qualquer produto no qual o Cliente tenha aberto anteriormente uma 

transação, cabe aos Clientes cancelar ou fechar tal transação. Caso contrário, a empresa tem o direito de fechar a 

transação ao último preço disponível do Instrumento Financeiro ou Ativo em questão. 

 

7.  AUTORIZAÇÃO DE TERCEIRO PARA NEGOCIAR  

7.1.     

Você tem o direito de autorizar um terceiro a dar Instruções e/ou Ordens a nós ou para tratar de quaisquer outras 

matérias relativas a este Acordo, desde que você nos tenha notificado, por escrito, do exercício de tal direito e que 

esta pessoa seja aprovada por nós, preenchendo todas as nossas especificações para isto.   

7.2.     

A menos que nós recebamos uma notificação escrita sua, para o termo da autorização do Representante Autorizado, 

nós vamos continuar a aceitar instruções e/ou Ordens dadas por esta pessoa, em seu nome, e você reconhecerá tais 

ordens como válidas e vinculativas para si.  
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7.3.     

A notificação escrita para o termo da autorização a terceiro terá de ser recebida por nós, mediante notificação prévia 

enviada com, pelo menos, 5 Dias Úteis, antes da data da cessação.   

7.4.     

A Empresa tem o direito (mas NÃO uma obrigação para com o Cliente) de recusar aceitar Ordens e/ou outras 

instruções, relativas à Conta do Cliente, do Representante Autorizado, em qualquer dos casos seguintes:   

(a) se a Empresa suspeitar, razoavelmente, que o Representante Autorizado não está legalmente autorizado ou 

devidamente autorizado a actuar como tal;  

(b) tiver ocorrido um Evento de Incumprimento;  

(c) para a Empresa garantir o cumprimento das normas e ou práticas do mercado aplicáveis, as Normas Aplicáveis 

ou outras leis aplicáveis; ou  

(d) para proteger o interesse do Cliente.  

8.   HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

8.1.     

O horário de funcionamento da Empresa para o Sistema de Negociação Online da Empresa é de 24 horas, de Domingo 

às 21:00:01 GMT até Sexta-feira às 21:00.00 GMT, de qualquer Dia Útil. Períodos de não funcionamento: de Sexta às 

21:00:01 GMT a Domingo às 00:00:00 GMT. Devido ao horário de Verão/Inverno o horário de funcionamento da 

Empresa poderá ter início às 22:00:01 GMT.  

9.  EXIGÊNCIAS DE MARGEM  

9.1.     

Para abrir Posições e manter as Posições Abertas, o Cliente precisará de dar e manter a Margem Inicial e/ou Margem 

de Cobertura, com os limites que a Empresa, a seu critério, poderá determinar, em qualquer momento, de acordo com 

as Especificações do Contrato, para cada tipo de CFD. As nossas Exigências de Margem encontram-se definidas no 

nosso Website, de acordo com as Especificações do Contrato. As exigências de Margem poderão não ser chamadas 

como tal no Terminal de Negociação.  

9.2.     

A Empresa tem o direito de alterar as Exigências de Margem, de acordo com o parágrafo 30 abaixo.  

9.3.     

Você concorda em pagar-nos, a pedido, tais somas, a título de margem, conforme exigido, pontualmente, nos termos 

da Regras de qualquer Mercado (se aplicável) ou de acordo com aquilo que o nosso critério razoavelmente o exija para 

o fim de proteger-nos contra a perda ou risco de perda, no presente, futuro ou transacções comtempladas, nos termos 

deste Acordo.   
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9.4.     

Oferecemos 'proteção contra saldo negativo' e 'proteção de de fecho de margem' para protegê-lo a si e a nós contra 

movimentos adversos nas suas Transações que resultem na operação de uma perda e / ou em dinheiro devido, 

relativamente a posições cristalizadas porque os preços se moveram contra si, desde que você as abriu. As definições 

de 'proteção contra saldo negativo' e "proteção de fecho de margem' estão previstas na seção de definições deste 

Acordo de Usuário.   

9.5.     

Nós temos o direito de, para além de quaisquer outros direitos que possamos ter nos termos deste Acordo, ou nos 

termos da lei geral de Chipre, fechar aos preços do mercado e ou limitar o tamanho das suas Posições Abertas e a 

recusar estabelecer novas Posições Abertas, em qualquer dos seguintes casos:   

(a) A Empresa considera que existem condições anormais de negociação.  

(b) O valor do colateral do Cliente cai abaixo da exigência de Margem mínima.  

(c) Em qualquer momento, o Saldo (saldo actual incluindo as posições abertas) for igual ou inferior à percentagem 

especificada da margem (colateral) necessária para manter a Posição Aberta.  

(d) Em caso de fraude ou Negociação Abusiva por parte do Cliente.  

(e) O sistema da Empresa rejeitar a Ordem, devido ao limites de negociação impostos sobre a Conta.  

(f) Quando o Nível de Margem atingir o Nível Stop Out (ratio do Saldo para Margem na Conta, as posições do 

Cliente começarão a fechar, automaticamente, aos preços de mercado, começando com a Ordem com mais 

perda e a Empresa tem o direito de recusar novas Ordens. O nível Stop Out encontra-se disponível no Website.  

(g) Quando o Cliente não adoptar uma medida prevista no parágrafo 9.6 abaixo. No entanto, entende-se que é 

da responsabilidade do Cliente monitorizar, a todo o tempo, o montante depositado na Conta face ao 

montante da Margem de Manutenção exigido e entende-se que a Empresa tem o direito de adoptar acções 

neste parágrafo, mesmo se a Chamada de Margem não foi efectuada de acordo com o parágrafo 9.6 abaixo.  

(h) Quando o Cliente está a manter uma posição para CFD, sujeita a expiração, após a data de expiração da 

Empresa.  

9.6.     

A margem de fecho será aplicada a uma transação se o valor da margem de 50% for igual ou inferior ao montante 

de fundos envolvidos nesta transação da margem inicial exigida. Isto inclui posições com uma ordem stop loss 

garantida ou proteção de risco limitado. O fechamento da margem garante um buffer de margem em condições 

normais de mercado e não é aplicável em condições extremas de mercado. No entanto, se a Empresa não fizer uma 

Chamada de Margem, então o Cliente deverá adoptar uma ou todas as seguintes três opções, dentro de um curto 

espaço de tempo, para lidar com a situação:  

(a) Limitar a sua exposição (fechar as negociações); ou  

(b) Cobrir as suas posições (abrir posições para aquelas a que tem direito agora) enquanto reavalia a situação;  (c) 

ou Depositar mais dinheiro na sua Conta.  
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10.  SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO ONLINE, ACESSO AO WEBSITE E PROPRIEDADE INTELECTUAL  

10.1.    

Sujeito às obrigações do Cliente, de acordo com o Acordo a ser cumprido, a Empresa atribui, pelo presente, uma licença 

limitada, que não é transferível, não exclusiva e completamente recuperável, para usar o(s) Sistema(s) de Negociação 

Online (incluindo o uso do Website e de qualquer software descarregável associado disponível, com o decorrer do 

tempo) para submeter Ordens em CFDs. A Empresa poderá usar diferentes Sistemas de Negociação Online. 

Consequentemente, quando a sua Conta está activa para negociação, você tem o direito de usar os seus Códigos de 

Acesso, no âmbito dos nossos Sistemas de Negociação Online, para conseguirmos submeter Ordens em CFDs.  

10.2.    

A Empresa tem o direito de suspender o(s) Sistema(s) de Negociação Online, em qualquer momento, para fins de 

manutenção, sem aviso prévio ao Cliente, isto será feito apenas aos fins-de-semana, a menos que tal não seja 

conveniente ou em casos urgentes. Nesses casos, o(s) Sistema(s) de Negociação Online ficará inacessíveis. A Empresa 

poderá melhorar ou substituir o(s) Sistema(s) de Negociação Online, ao longo do tempo.  

10.3.    

O Cliente é o único responsável pela disponibilização e manutenção do equipamento compatível necessário, para 

aceder e usar o(s) Sistema(s) de Negociação Online, que inclui, pelo menos, um computador pessoal ou um telemóvel 

ou tablet (consoante o caso), acesso à internet, através de telefone ou outra linha de acesso.  O acesso à internet 

constitui uma funcionalidade essencial e o Cliente será o único responsável por quaisquer custos necessários para se 

conectar à internet.   

10.4. 

O Cliente representa e garante que instalou e implementou os meios apropriados de protecção, relativamente à 

segurança e à integridade do seu computador ou telemóvel ou tablet e que adoptou as acções adequadas para 

proteger o seu sistema de vírus de computador ou outros materiais prejudiciais ou inapropriados, dispositivos, 

informação ou dados que possam ser potencialmente prejudiciais para o Website, Sistema(s) de Negociação Online. 

O Cliente compromete-se ainda a proteger a Empresa de quaisquer transmissões incorrectas de vírus de computador 

ou outro material ou dispositivo similarmente prejudicial ou inapropriado para o Sistema de Negociação Online, a 

partir do seu computador pessoal ou telemóvel ou tablet.   

10.5.    

A Empresa não será responsável perante o Cliente se o sistema do seu computador ou telemóvel ou tablet falhar, ficar 

danificado, destruir e/ou formatar os seus registos e dados. Além disso, se o Cliente incorrer em atrasos e quaisquer 

outros problemas de integridade dos dados que sejam resultado da configuração ou má gestão do seu hardware, a 

Empresa não será responsável.  

10.6.    

Você toma conhecimento que a internet poderá ser sujeita a eventos que possam afectar o seu acesso ao nosso 

Website e/ou Sistema de Negociação Online, incluindo mas não limitado a interrupções ou quebras de transmissão. 
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Nós não somos responsáveis por quaisquer danos ou perda, resultantes de tais eventos que fujam ao nosso controlo 

ou por quaisquer perdas, custos, responsabilidades ou despesas (incluindo sem limitação, a perda de lucro) que 

poderão resultar da sua incapacidade de aceder ao nosso Website e/ou Sistema de Negociação Online ou atraso ou 

falha no envio das Ordens.  

10.7.    

Nós não somos um Prestador do Serviço de Internet e não podemos ser responsáveis pelo não cumprimento de 

quaisquer obrigações, previstas neste Acordo, que se devam a falhas da conexão à internet ou falhas na rede pública 

de electricidade ou de ataques de hackers.  

10.8.    

É absolutamente proibido que o Cliente adopte qualquer das seguintes acções, em relação ao(s) Sistema(s) de 

Negociação Online:  

(a) Uso, sem consentimento prévio e escrito da Empresa, de qualquer software, que aplique a análise da 

inteligência artificial do(s) Sistema(s) de Negociação Online.  

(b) Interceptar, monitorizar, danificar ou modificar qualquer comunicação que não seja destinada.  

(c) Usar qualquer tipo de spider, vírus, worm, cavalo de Troia, bomba-relógio ou quaisquer outros códigos ou 

instruções que sejam concebidas para distorcer, danificar ou desmontar o(s) Sistema(s) de Negociação Online 

ou qualquer sistema da Empresa.  

(d) Enviar qualquer comunicação comercial não solicitada, não permitida de acordo com a Leis e Normas 

Aplicáveis.  

(e) Fazer tudo o que vá ou possa violar a integridade do(s) Sistema(s) de Negociação Online ou levar a que tais 

sistemas funcionem mal ou deixem de funcionar.  

(f) Acesso ou tentativa de acesso ilegal, reverter a engenharia ou, de outra forma, contornar quaisquer medidas 

de segurança que a Empresa tenha aplicado aos Sistemas de Negociação Online.  

(g) qualquer acção que possa potencialmente permitir o acesso irregular ou não autorizado ou uso do(s) 

Sistema(s) de Negociação Online.  

(h) Enviar pedidos massivos para o servidor, o que poderá levar a atrasos no tempo de execução.  

(i) Praticar Negociação Abusiva.  

10.9.    

Se a Empresa suspeitar razoavelmente que o Cliente levou a cabo uma acção proibida, definida neste Acordo, terá o 

direito de adoptar uma ou mais das medidas defensivas.  

10.10.    

É-lhe permitido que armazene, apresente, analise, modifique, reformate e imprima a informação disponibilizada por 

si através do Website e/ou Sistema de Negociação Online, incluindo documentos, políticas, texto, gráficos, vídeo, 

audio, código de software, design do interface do usuário ou logos. Não é permitido ao Cliente alterar, modificar, 
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publicar, transmitir, distribuir ou, de outra forma, reproduzir, explorar comercialmente essa informação, no todo ou 

em parte, em qualquer formato, a terceiro, sem o consentimento escrito e expresso da Empresa.   

10.11.    

O(s) Sistema(s) de Negociação Online, todos os direitos de autor, as marcas comerciais, patentes, marcas de serviço, 

nomes comerciais, código de sotware, ícones, logos, caracteres, conteúdos, segredos de comércio, botóes, esquema 

de cor, gráficos e nomes de dados constituem Propriedade Intelectual exclusiva (IP) da Empresa ou de terceiros e 

encontram-se protegidos pelas leis e tratados, locais e internacionais, de propriedade intelectual. Este Acordo não 

constitui um interesse em ou para o(s) Sistema(s) de Negociação Online, mas apenas um direito a usar o(s) Sistema(s) 

de Negociação Online, de acordo com os termos deste Acordo. Nada neste Acordo constitui uma renúncia aos direitos 

de propriedade intelectual da Empresa.  

10.12.    

Em circunstância alguma, deverá o Cliente obscurecer ou remover qualquer direito de autor, marca comercial ou 

quaisquer outras notificações, de qualquer IP da Empresa ou Website ou Sistema(s) de Negociação Online.  

10.13.    

Entende-se que a Empresa poderá oferecer os seus Serviços, sob diferentes marcas comerciais e websites. A Empresa 

detém todas as imagens apresentadas no seu Website Principal, qualquer outro website, o(s) Sistema(s) de Negociação 

Online e o software ou material descarregável. O Cliente não poderá usar essas imagens, sob qualquer forma que não 

a forma pela qual a Empresa as disponibiliza.  

11.  SEGURANÇA DOS DADOS DE ACESSO  

11.1.    

Você concorda em manter segredo e a não divulgar quaisquer Dados de Acesso a qualquer pessoa que não um 

indivíduo que esteja expressamente autorizado, para agir em seu nome, de acordo com o parágrafo 7 do presente.  

11.2.    

Você não deverá escrever os seus Códigos de Acesso e/ou Telefone VAC (Código de Verificação de Acesso). Se você 

receber uma notificação escrita com os seus Códigos de Acesso e o VAC de Telefone, você terá de destruir a notificação, 

imediatamente.  

  

11.3. 

Você concorda em notificar-nos, imediatamente, se você souber ou suspeitar que os seus Dados de Acesso estão ou 

poderão vir a ser divulgados a qualquer pessoa não autorizada. Nós vamos depois avançar com os passos para evitar 

qualquer uso adicional a tais Dados de Acesso e emitiremos uns Dados de Acesso de substituição para si. Você não 

conseguirá submeter quaisquer Ordens, até receber os Dados de Acesso de substituição.  
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11.4.    

Você concorda em cooperar com qualquer investigação que nós possamos conduzir, relativa a qualquer mau uso ou 

suspeita de mau uso dos seus Dados de Acesso.  

11.5.    

Você toma conhecimento que nós não temos qualquer responsabilidade, se terceiros não autorizados tiverem acesso 

a informação, incluindo endereços electrónicos, comunicação electrónica e dados pessoais, quando os ditos sejam 

transmitidos entre nós ou qualquer terceiro, usando a internet ou outros meios de comunicação por rede, correio, 

telefone ou outros meios electrónicos.   

11.6.    

Se a Empresa for informada, por fonte fiável, que os Dados de Acesso ou o número da Conta Cliente puder ter sido 

recebida por terceiros não autorizados, a Empresa poderá, a seu critério, sem assumir qualquer obrigação para com o 

Cliente, desactivar a Conta.  

12.  RECUSA EM EXECUTAR ORDENS  

12.1.    

Sem prejuízo de quaisquer outras previsões aqui contidas, você concorda e compreende que nós temos o direito de, 

em qualquer momento, sem notificação e/ou explicação prévia, recusar, a seu critério, executar uma Ordem, e que 

você não tem qualquer direito a reclamar quaisquer danos, desempenho ou compensação específica de qualquer 

género, de nós, em qualquer dos seguintes casos:  

(a) Sem que nós considerarmos que a aceitação ou execução da Ordem afecta ou possa afectar, de qualquer 

forma, a confiança ou a operação ligeira do Sistema de Negociação Online.  

(b) Sempre que não existam fundos depositados na sua Conta, para pagar todos os custos e a Margem exigida 

relativamente à dita Ordem.  

(c) Existe ausência de Dados Essenciais da Ordem.  

(d) Seja impossível avançar com uma Ordem, relativa ao tamanho ou ao preço.  

(e) A sua Orden tiver mais do que uma interpretação ou não esteja clara.  

(f) Seja impossível que a Ordem seja executada, devido ao estado do mercado, aos usos de um volume de 

negociação.   

(g) Se existir algumas dúvida decorrente da falta de genuinidade da Ordem.  

(h) Tiver ocorrido um Eventos de Força Maior.  

(i) Em Caso de Incumprimento por parte do Cliente.  

(j) A Empresa tiver enviado uma notificação de Cessação do Acordo com o Cliente.  
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13.  CONFIRMAÇÕES E REPORTE DO CLIENTE  

13.1.    

De acordo com as Leis e Normas Aplicáveis, a Empresa deverá enviar relatórios ao Cliente acerca das suas Ordens. Para 

cumprir as Regras da CySEC, no que diz respeito às exigências de reporte do Cliente, a Empresa facultará acesso 

contínuo online ao Cliente, à sua Conta, através do(s) Sistema(s) de Negociação Online; o Cliente conseguirá ver, na 

sua Conta, o estado da sua Ordem, a confirmação da execução da Ordem, assim que possível (incluindo a data da 

negociação, a hora, o tipo de Ordem, a identificação do local, a identificação do instrumento, o indicador 

comprar/vender, a natureza da Ordem, a quantidade de unidades, a consideração total, a soma total das comissões e 

despesas, a Contraparte do Cliente), o seu histórico de negociação, o seu Saldo e outra informação.  

13.2.    

Se o Cliente tiver razões para acreditar que a Confirmação está incorrecta ou se o Cliente não receber qualquer 

Confirmação quando deveria, o Cliente deverá contactar a Empresa, Dez Dias Úteis a contar da data em que a Ordem 

da Empresa foi enviada ou teria de ter sido enviada (no caso de a Confirmação não ter sido enviada). Se o Cliente não 

levantar quaisquer objecções durante este período, o conteúdo é considerado como aprovado por ele e deverá ser 

tido como conclusivo.  

14.  COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÕES ESCRITAS  

14.1.    

Para além das Ordens que são submetidas através do sistema de Negociação Online da Empresa, qualquer notificação, 

instruções, autorizações, pedidos, cartas de rescisão e queixas a serem enviados por si a nós, nos termos do Acordo, 

deverão constar em Inglês e por escrito (Notificação Escrita como definida no parágrafo 1) e deverão ser enviadas ao 

nosso cuidado para o endereço abaixo (ou para qualquer outro endereço especificado por si para este fim), por email, 

fax, correio de primeira classe, se publicado em Chipre, ou correio aéreo, se publicado fora de Chipre, ou serviço de 

correio comercial.   

14.2.    

Poderá contactar-nos através:  

● Endereço Físico: 116 Gladstonos Street, Michael Kyprianou building,  1st Floor , Limassol 3032, Cyprus       

● Número de Telefone (incluindo a negociação por telefone): +357 22 025 100  

● Número de Fax: +357 22 025 222  

● E-mail: support@libertex.com, info@libertex.com  

14.3.    

Poderá contactar-nos entre as 09:00 e as 18:00 (GMT +2) nos Dias Úteis. Se precisarmos de contactá-lo urgentemente, 

relativamente à Conta, poderá contactar-nos fora dessas horas.  



 

 
  

Indication Investments Ltd ◦ Licença CYSEC número 164/12  

10 Agiou Athanasiou, edifício Ksenos, Pisos 6 e 7, 4105, Limassol, Chipre 

Telefone: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Website: libertex.com 

Página 26 de 51  

  

14.4.    

Os documentos enviados por fax e recebidos pela Empresa poderão ser digitalizados, electronicamente, e a 

reprodução das versão digitalizada constitui prova.  

14.5. 

A Empresa poderá monitorizar e/ou registar quaisquer comunicações electrónicas entre as Partes (incluindo 

cahamadas telefónicas, emails, sms e mensagens instantâneas - Skype etc) para prover à verificação de instruções e 

manter a qualidade dos nossos Serviços e suporte, para fins de treino e para verificar a conformidade com este Acordo, 

com as nossas políticas e procedimentos internos e as Normas Aplicáveis. Todas as instruções ou Pedidos recebidos 

por telefone serão vinculativos, como se fossem recebidos por escrito. Quaisquer registos serão e manter-se-ão 

propriedade exclusiva da Empresa e serão aceites pelo Cliente como prova conclusiva das Instruções/Pedidos ou 

conversações gravadas. O Cliente concorda que a Empresa poderá entregar cópias de transcrições de tais gravações 

para qualquer tribunal, autoridade reguladora ou estatal.  

 

14.6.    

Para comunicar com o Cliente, a Empresa poderá usar qualquer um dos seguintes métodos: email, correio interno do 

Sistema de Negociação Online, transmissão por fax, telefone, correio, serviço de correio comercial, correio aéreo ou 

Website da Empresa.   

14.7.    

As notificações enviadas para si serão enviadas por email para si, para o endereço electrónico que se encontra 

registado na sua Conta ou enviadas por correr, para a última morada que você nos facultou, como sendo o seu 

endereço residencial normal. É da sua responsabilidade garantir que você nos faculta informação de contacto preciso 

e actualizado.  

14.8.    

As notificações serão consideradas como entregues: se enviadas por fax, após a recepção pelo remetente de um 

relatório de transmissão a partir do fax, a confirmar a recepção da mensagem pelo fac do destinatário, ou se enviadas 

através do serviço de correio comercial, na data da assinatura do documento, aquando da recepção de tal notificação 

e deverá produzir efeitos apenas quando efectivamente recebida pelo destinatário, desde que não haja violação ou 

contradição de qualquer termo deste Acordo. Todas as notificações emitidas por correio de primeira classe, para o 

Chipre, serão consideradas recebidas quatro Dias Úteis, após a dada do seu envio. As notificações enviadas por correio 

aéreo serão consideradas como recebidas sete Dias Úteis, após a data do seu envio.  

14.9.    

Quaisquer Notificações Escritas enviadas à Empresa serão recebidas dentro do horário de expediente da Empresa. 

Todas as Notificações recebidas fora do horário de expediente serão tratadas como tendo sido recebidas no Dia Útil 

seguinte.  
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14.10.    

O Cliente aceita que a Empresa poderá, para o fim de administração dos termos do Acordo, pontualmente, entrar em 

contacto directo com o Cliente.  

14.11.    

O Cliente aceita que a Empresa ou qualquer Afiliado da Empresa ou qualquer outra empresa do mesmo grupo da 

Empresa poderá entrar em contacto com o Cliente, pontualmente, por telefone, fax, email ou correio para fins de 

marketing para chamar a atenção do Cliente para os produtos ou serviços que possam ser do seu interesse ou para 

conduzir uma pesquisa de mercado. Se o Cliente for uma pessoa singular, tais comunicações de marketing serão 

efectuadas apenas com o consentimento do Cliente.  

 

15.  CONFIDENCIALIDADE E PROTECÇÃO DE DADOS   

15.1.    

A Empresa poderá recolher informação sobre o cliente, directamente do Cliente (no seu Formulário de Candidatura 

de Abertura de Conta preenchido ou outro) ou de outras pessoas, incluindo, por exemplo, as agências de referência 

de crédito, as agências de prevenção de fraude, bancos, outras instituições financeiras, terceiros prestadores de 

serviços de autenticação e os prestadores de registos públicos.  

15.2.    

A informação acerca do Cliente que a Empresa detém será tratada, pela Empresa, como confidencial e não será usada 

para qualquer fim que não esteja em conexão com a prestação, administração e melhoria dos Serviços, 

branqueamento de capitais e devidas verificações, para fins de pesquisa e de estatística e para fins de marketing. A 

informação que já esteja no domínio público ou que já esteja na posse da Empresa, sem obrigação de ocnfidencialidade 

não será vista como confidencial.  

15.3.    

A Empresa tem o direito de divulgar a informação do Cliente (incluindo gravações e documentos de natureza 

confidencial, dados do cartão) nas seguintes circunstâncias:  

(a) Sempre que exigido por lei ou por ordem judicial emitida por um Tribunal competente.  

(b) Sempre que pedido pela CySEC ou qualquer outra autoridade reguladora que tenha controlo ou jurisdição 

sobre a Empresa ou o Cliente ou os seus associados ou em cujo território a Empresa tenha Clientes.  

(c) Para que as autoridades competentes investiguem ou previnam a fraude, o branqueamento de capitais ou 

outra actividade ilegal.  

(d) Para, na extensão razoavelmente exigida, executar Ordens e para fins acessórios relativamente à prestação 

de Serviços.  

(e) A referência de crédito e as agências de prevenção de fraude, os terceiros prestadores de serviços de 

autenticação, os bancos e outras instituições financeiras para verificação de crédito, prevenção de fraude, fins 

de branqueamento de capitais, identificação ou verificação de competência do Cliente. Para fazê-lo, eles 
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poderão verificar os dados que o Cliente indicou face a quaisquer particulares em qualquer base de dados 

(público ou outro) aos quais eles tenham acesso. Eles também poderão usar os dados do Cliente no futuro 

para assistir outras empresas para fins de verificação. Deverá ser mantido registo da pesquisa pelo Cliente.  

(f) Para os consultores profissionais da Empresa, desde que em cada caso o profissional competente deva ser 

informado acerca da natureza confidencial de tal informação e cumprir também as obrigações de 

confidencialidade aqui previstas.  

(g) Para outros prestadores de serviços que criam, mantém ou processam bases de dados (sejam electrónicas ou 

não), oferecer serviços de registo, serviços de transmissão de email, serviços de mensagens ou serviços 

similares que visem assistir a Empresa na recolha, armazenamento, processamento e uso da informação do 

Cliente ou entrar em contacto com o Cliente ou melhorar a prestação de Serviços, nos termos deste Acordo.  

(h) Para um Repositório de Negociação ou similar, nos termos da Regulação (EU) N.º 648/2012 do Parlamento 

Europeu e do Concelho de 4 de Julho de 2012, nos derivados OTC, contrapartes centrais (CCPs) e repositórios 

de negociação (TRs) (EMIR).  

(i) Para outros prestadores de serviços, para fins estatísticos, para melhorar o marketing da Empresa, num caso 

em que os dados serão prestados de forma agregada.  

(j) Para os call centers de pesquisa de mercado que oferecem questionários por telefone ou email, com o fim de 

melhorar os serviços da Empresa, apenas no caso de dados de contacto, os dados serão facultados.  

(k) Quando necessário para a Empresa defender ou exercer os seus direitos legais em qualquer tribunal ou árbitro 

ou Ombudsman ou autoridade governamental.  

(l) A pedido do Cliente ou com o consentimento do Cliente.  

(m) Para um Afliado da Empresa ou qualquer outra empresa do mesmo grupo da Empresa.  

(n) Para os sucessores ou cessionários ou compradores, mediante Notificação Escrita ao Cliente, com dez Dias 

Úteis de antecedência...   

(o) A Informação do Cliente é divulgada, em relação a contribuintes dos EUA para a Receita Federal de Chipre, 

que, à vez, reportam esta informação ao IRS dos EUA, de acordo com a Lei da Conformidade Fiscal da Conta 

Estrangeira (FATCA) dos EUA e o acordo intergovernamental competente entre o Chipre e os EUA.  

15.4.    

Se o Cliente for uma pessoa singular, a Empresa usará, armazenará, processará e tratará a informação pessoal 

facultada pelo Cliente, em conexão com a prestação dos Serviços, de acordo com a Lei de Processamento de Dados 

Pessoais (Protecção de Pessoas) de 2001 e a Empresa é obrigada a disponibilizar ao Cliente, a pedido, cópia dos dados 

pessoais que a mesma mantiver do Cliente (se existir), desde que o Cliente pague um custo administrativo.  

15.5.    

Ao celebrar este Acordo, o Cliente estará a consentir na transmissão dos dados pessoais do Cliente fora do Espaço 

Económico Europeu, de acordo com as previsões da Lei de Processamento de Dados Pessoais (Protecção de Pessoas) 

de 2001, pelas razões especificadas no parágrafo 15.3 deste Acordo do Cliente para Negociação de CFDs.  

15.6.    
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As obrigações de salvaguardar a confidencialidade e a não divulgar a informação não se aplica à informação que: esteja 

num domínio público ou se tenha tornado pública, não devido a acções das Partes (ou omissão de acção); ou esteja 

na posse legal de uma das Partes e não estivesse sujeita a uma obrigação de confiança ou não divulgação, neste 

momento, da sua recepção por tal Parte.  

16.  ALERTA   

16.1.    

Nós não vamos alertá-lo acerca dos méritos de uma Transacção em particular ou facultar-lhe qualquer formulário de 

aconselhamento de investimento, você toma conhecimento de que os Serviços não incluem a prestação de 

aconselhamento de investimento. Você, sozinho, tomará decisões de negociação e outras decisões com base no nosso 

próprio julgamento.  

16.2.    

Nós não estaremos sob qualquer obrigação de prestar-lhe qualquer aconselhamento legal, fiscal ou outro 

aconselhamento, relativo à sua Transacção. Você concorda e toma conhecimento que você é o único responsável por 

qualquer estratégia de investimento, transacção ou investimento, composição de qualquer conta e consequências 

fiscais e não confiará, para este fim da Empresa ou da sua marca (Libertex).  

16.3.    

A Empresa não tem qualquer obrigação, a menos que, de outra forma acordado com o Cliente, a monitorizar e/ou 

aconselhar o Cliente acerca do estado de qualquer Transacção; para efectuar Chamadas de Margem, ou para fechar 

quaisquer Posições Abertas do Cliente, para parar as perda por parte do Cliente. Quando a Empresa decidir fazê-lo, 

isso será feito numa base discricionária e não será considerado como cumprimento de uma obrigação de continuar. É 

da responsabilidade do Cliente estar ciente das suas posições, a todo o momento.  

 

16.4.    

Você poderá desejar procurar aconselhamento independente antes de celebrar uma Transacção. Ao pedir-nos para 

efectuar uma Transacção, você representa que tem sido o único responsável pela sua própria aprovação independente 

e investigação dos riscos da Transação.  

17.  COMENTÁRIO DE MERCADO   

17.1.    

Nós podemos disponibilizar-lhe acesso a recomendações de negociação de terceiros, comentários de mercado ou 

outra informação. Sempre que o fizermos:  
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(a) isto será incidental relativamente à sua relação de negociação connosco. É disponibilizado apenas para 

permitir-lhe tomar as suas próprias decisões de investimento e não conta como aconselhamento de 

investimento.  

(b) se o documento contiver uma restrição relativa à pessoa ou categoria de pessoas às quais o documento se 

destina ou às quais é distribuído, você concorda que você não o passará a qualquer de tais pessoas ou 

categorias de pessoas.  

(c) nós não oferecemos representação ou garantia, no que diz respeito à precisão e à completude de tal 

informação ou relativamente às consequências fiscais de qualquer Transacção;  

(d) você aceita que, antes do envio, nós podemos actuar sobre a mesma, para fazer uso da informação na qual a 

mesma é baseada. Nós não fazemos representações, no que diz respeito à data de recepção por si e não 

podemos garantir que receberá tal informação, ao mesmo tempo que os outros Clientes. Quaisquer relatórios 

de pesquisa publicados ou recomendações poderão surgir em um ou mais serviço de informação em ecrã.  

(e) não equivalem a promoções financeiras não solicitadas para o Cliente.  

17.2.    

O comentário de mercado, as notiícias ou outra informação encontram-se sujeitos a alteração e poderão ser 

levantados, em qualquer momento, sem notificação.  

18.  NORMAS REGULADORAS  

18.1.    

Não obstante qualquer outra norma deste Acordo, na prestação dos Serviços a si, nós teremos o direito a adoptar 

qualquer acção, conforme consideremos necessário, a seu absoluto critério, para garantir o cumprimento das regras 

e ou práticas de mercado aplicáveis e todas as Leis e Normas Aplicáveis.  

18.2.    

Nós estamos autorizados a divulgar informação relativa a si e/ou às suas Transacções para a CySEC e outros órgãos 

reguladores, conforme exigido por lei e/ou sempre que acreditemos que tal é desejável para a gestão adequada da 

sua Conta.  

 

 

 

18.3.    

De acordo com as Normas Aplicáveis, nós vamos manter Registo ao longo de, pelo menos, cinco anos, após a cessação 

do Acordo.  

18.4.    
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Você concorda em facultar-nos tal informação, conforme nós peçamos, razoavelmente, pontualmente, para 

permitirnos cumprir as Normas Aplicáveis e prestar os Serviços. Sempre que você nos facultar tal informação, você 

será responsável pela garantia de que a mesma está correcta e deverá informar-nos prontamente, por escrito, acerca 

de qualquer alteração.  

19.    PROVISÃO E LEVANTAMENTOS DA CONTA  

19.1.    

Você poderá provisionar a sua Conta, por cartão de crédito ou de débito, por transferências bancárias ou 

transferências SEPA ou outros métodos similares de transferência de dinheiro aceitáveis pela Empresa, pontualmente, 

a seu critério absoluto. A informação detalhada acerca das opções de depósito é mostrada no Website Principal. No 

entanto, nós não garantimos que todos os métodos de transferência se encontrem disponíveis no seu país.  

19.2.    

A Empresa tem o direito de pedir qualquer documentação ao Cliente, em qualquer momento, para confirmar o método 

de pagamento ou a fonte dos fundos depositados na Conta. Se algum dos documentos indicados acima precisarem de 

ser enviados ou atualizados, o Cliente terá de facultar os documentos necessários. Se o Cliente não facultar 

documentos válidos ou atualizados, a Empresa poderá suspender os Serviços, de acordo com este Acordo de Cliente, 

sem informar o Cliente. A Empresa poderá rejeitar um depósito do Cliente, se a Empresa não estiver satisfeito a 

respeito da legalidade da fonte dos fundos e devolvê-los ao remetente. 

19.3.    

Se o Cliente fizer um depósito, a Empresa creditará a Conta em questão com o montante devido, recebido pela 

Empresa (até às 13.00 CET), dentro de um Dia Útil seguinte ao dia em que o montante for liquidado na conta bancária 

da Empresa.  

19.4.    

Um depósito mínimo inicial poderá ser aplicado, pontualmente, dependendo da política da Empresa, para começar a 

negociar. Sempre que tal se aplique, o mesmo aparecerá na interrupção da Conta no nosso Website Principal.   

19.5.    

O Cliente terá o direito de pedir o levantamento dos seus fundos depositados na sua Conta e/ou o lucro ganho através 

das transacções de negociação, a partir das suas Contas. Após a Empresa receber uma instrução do Cliente para 

levantar os fundos da Conta (até às 13.00 CET), a Empresa pagará o dito montante, se as seguintes exigências forem 

cumpridas:  

(a) a instrução de levantamento inclui toda a informação solicitada;  

(b) a instrução destina-se a efectuar a transferência para a conta de origem (se se tratar de uma conta bancária, 

uma conta do sistema de pagamento, um cartão etc.) a partir da qual o dinheiro foi originalmente depositado 

na Conta ou a pedido do Cliente para um destino diferente do de origem, mas que pertença ao Cliente;  
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(c) a conta na qual a transferência é feita pertence ao Cliente;  

(d) no momento do pagamento, o Saldo disponível do Cliente exceda o montante especificado na instrução de 

levantamento, incluindo todos os encargos do pagamento; e  

(e) não exista evento de Força Maior que proiba a Empresa de efectuar o levantamento.  

(f) a identidade do Cliente seja verificada pelos Códigos válidos de Acesso usados para gerar o pedido de 

levantamento, através da Plataforma de Negociadores protegida por SSL ou após a recepção de um formulário 

de aplicação que contenha a assinatura do Cliente que corresponde à assinatura specimen do Cliente, 

facultada por si à Empresa.  

19.6.    

A Empresa reserva o direito de recusar, razoavelmente, um pedido de levantamento do Cliente, exigindo um método 

específico de transferência e a Empresa tem o direito de sugerir uma alternativa.  

19.7.    

Todas as despesas de terceiros para transferência de fundos da ou para a Conta deverão surgir no nosso Website para 

cada tipo de transferência, sujeita a Custos e Encargos. Esses deverão ser suportados pelo Cliente e a Empresa deverá 

debitar esses encargos da Conta em causa do Cliente. A empresa poderá, a seu critério, partilhar dos custos das 

transferências. A Empresa não cobra um depósito extra ou custos de levantamento.  

19.8.    

O Cliente é plenamente responsável pelos dados de pagamento facultados à Empresa e a Empresa não aceita qualquer 

responsabilidade pelos fundos do Cliente, se os dados facultados pelo Cliente estiverem incorrectos.  

19.9.    

Se os fundos enviados pelo Cliente não forem depositados na Conta, quando era suporto, o Cliente notificará a 

Empresa e pedirá à Empresa que faça uma investigação bancária da transferência. O Cliente concorda que quaisquer 

encargos da investigação serão pagos pelo Cliente e deduzidos da sua Conta ou pagos directamente ao banco que leve 

a investigação a cabo. O Cliente compreende e concorda que, para levar a investigação a cabo, o Cliente terá de facultar 

os documentos e certificados solicitados à Empresa.  

19.10.    

Os erros cometidos pela Empresa ao longo da transferência de fundos serão reembolsados ao Cliente.  

20.  INACTIVIDADE DA CONTA E CONTAS SUSPENSAS   

20.1.    

Se a conta do Cliente estiver inativa ao longo de 180 dias de calendário (ou seja, não houver negociação, posições 

abertas, nem levantamentos ou depósitos), a Empresa reserva o direito de cobrar uma taxa de manutenção de 10 EUR 

por mês (ou 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN respectivamente)*, a fim de manter a Conta aberta.  
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Se a Conta do Cliente tiver menos de 10 EUR (ou 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN respectivamente), a Empresa reserva o direito 

de fechar e arquivar a Conta, após notificar o Cliente em conformidade, sem cobrar a taxa aplicável. Para recuperar a 

Conta do arquivo, o Cliente deve contatar a empresa a partir do seu endereço de e-mail registado.  

O Cliente concorda que, se sua conta de negociação estiver inativa ao longo de 180 dias de calendário e o seu saldo 

for inferior a 10 EUR (ou 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN respectivamente), a Empresa pode, a seu próprio critério, desativar 

a Conta, em qualquer momento; o status de uma Conta pode ser visto através do terminal de negociação 

(https://libertex.com/)  

 

*A taxa de inatividade é cobrada somente quando o saldo da conta é inferior a 5000 EUR (4500 GBP, 5300 CHF, 22500 PLN 

respectivamente). 

  

20.2.    

Se a Conta estiver inactiva ao longo de dois ou mais anos, a Empresa reserva o direito (após ligar ou enviar um email 

ao Cliente, usando os últimos dados de contacto conhecidos) terá o direito de deixar a Conta suspensa. O dinheiro 

contido na conta suspensa pertencerá ao Cliente e a Empresa deverá manter registo de tais fundos e devolvê-los, a 

pedido do Cliente, em qualquer momento posterior.  

21.  ENCARGOS E TAXAS  

Os nossos Custos   

21.1.    

A prestação dos Serviços pela Empresa encontra-se sujeita ao pagamento de custos, tais como Comissões, 

Swaps/Prorrogação e outros custos. Os mesmos constam em "Custos e Encargos" no nosso Website em 

https://libertex.com.  

One-off 

entry costs  

Commission 

charge  

We charge you a small % fee each time you open a CFD   

Please refer to the example available in the Specifics of Trading Operations 

Execution document for more information.  

Ongoing 

costs  

Daily swap 

cost  

A fee is charged to your account for each night that your position is held (if you hold 
your position past 9 pm GMT). This means the longer you hold a position the more it 
costs.  
   

Other costs  Rollover costs  We charge you to roll over a futures contract into the next month, or quarter, equal 

to the spread to open and close a trade. Please refer to the example available in the 

Specifics of Trading Operations Execution document for more information.  

https://libertex.com/
https://libertex.com/
https://libertex.com/
https://libertex.com/
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
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Margin  

Adjustment  

Margin Adjustment will be charged only when the Client Trading Account currency is 

different than the quoted currency of the underlying asset.   

Margin Adjustment is set at 0.3% and it will be applied to the opening and closing of 

the trade.   

The fee will be reflected in real time into the unrealised PnL of an open Position and 

will be realisedcharged once the Position is closed.  

Please refer to the example available in the Specifics of Trading Operations Execution 

document for more information.   

  

21.2.    

Qualquer custos adicionais da Empresa (tais como depósito, taxas de retirada). Os mesmos constam em "Custos e 

Encargos" no nosso Website em https://libertex.com.  

21.3.    

Nós podemos alterar os nossos Custos e Encargos, com o decorrer do tempo. Nós vamos notificá-lo de quaisquer 

alterações, antes de as mesmas entrarem em vigor, por correio interno através do nossos Sistema de Negociação 

Online, ou por email ou publicando uma notificação no nosso Website. A alteração entrará em vigor, a partir da data 

em que nós a especifiquemos na nossa notificação para si. Nós vamos esforçar-nos por enviar-lhe uma notificação 

com, pelo menos, Quinze Dias Úteis de antecedência, a não ser que tal alteração avenha de uma alteração das taxas 

de juro ou do tratamento de impostos ou seja, de outra forma, impraticável que o façamos.  

Impostos  

21.4.    

Fica acordado e entendido que o Cliente será o único responsável por todos os registos, declarações fiscais e relatórios 

que deverão ser entregues a qualquer autoridade competente, seja estatal ou outra, e pelo pagamento de todos os 

impostos (incluindo, mas não limitado a qualquer transferência ou impostos de valor acrescentado), resultantes ou 

em conexão com a sua actividade de negociação junto da Empresa aqui prevista. É possível que outros custos, 

incluindo taxas, relacionadas com Transacções efectuadas no Sistema de Negociação Online que possam surgir, pelas 

quais o Cliente será responsável e que não sejam pagas através de nós nem sejam impostas pela Empresa. Sem 

derrogação da plena responsabilidade do Cliente da conta por taxas devidas, fica acordado que a Empresa poderá 

deduzir taxas, conforme exigido pela lei aplicável, com respeito à sua actividade de negociação no Sistema de 

Negociação Online. O Cliente está ciente que a Empresa tem o direito de compensar quaisquer montantes, constantes 

da Conta do Cliente, com respeito às deduções de tais taxas e autoriza, pelo presente, a Empresa a levantar montantes 

da Conta do Cliente, com os quais pagará tais taxas. O Cliente não apresentará qualquer queixa contra a Empresa, a 

respeito de tais deduções. O Cliente concorda ainda que tais deduções poderão significar que as Exigências de Margem 

são foram atingidas.   

21.5.    

https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/docs/en/specifics-of-trading-operations-execution.pdf
https://libertex.com/
https://libertex.com/
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Você compromete-se a pagar todas as despesas, relativas ao Acordo e qualquer documentação que possa ser 

necessária para a realização das transacções, nos termos do Acordo.  

22.  DINHEIRO DO CLIENTE  

22.1.    

A Empresa colocará, prontamente, o dinheiro que receber de qualquer Cliente, numa ou mais contas segregadas  

(denominadas como 'contas dos clientes') junto de instituições financeiras fiáveis (dentro ou fora de Chipre ou do EEA), 

tal como uma instituição de crédito ou um banco de terceiro.  Entende-se que a Empresa poderá manter contas de 

comerciante, em seu nome, junto de prestadores de serviços de pagamento usados para definir transacções de 

pagamento dos seus clientes. No entanto, para que dúvidas não subsistam, note-se que tais contas de comerciante 

não são usadas para guardar o dinheiro do Cliente, mas apenas para efectuar acordos das transacções de pagamento.  

22.2.    

De acordo com as Leis e Normas Aplicáveis, a Empresa exercerá a devida competência, cuidado e diligência, na 

selecção e nomeação e revisão periódica da instituição financeira referida no parágrafo 22.1 do presente e os acordos 

para guardar o dinheiro do Cliente. A Empresa tem em conta a competência e a reputação de mercado de tais 

instituições, tendo em vista assegurar a protecção dos direitos do Cliente, bem como quaisquer exigência legais ou 

normativas ou práticas do mercado, relativas à guarda do dinheiro do Cliente que poderia afectar o direito do Cliente, 

de forma adversa.   

22.3.    

De acordo com as Leis e Normas Aplicáveis, para os fins de salvaguarda do dinheiro do Cliente, a Empresa:  

(a) deverá manter tais registos e as contas, conforme seja necessário para distinguir os activos do Clientes dos 

seus próprios e dos de outros Clientes; tais registos serão precisos e corresponderão ao dinheiro do Cliente;  

(b) conduzirá, regularmente, reconciliações entre as suas contas internas e os registos e os de terceiros, pelos 

quais tais activos são detidos;  

(c) manterá, a todo o tempo, o dinheiro do Cliente segregado em relação ao dinheiro da própria Empresa; (d) não 

usará o dinheiro do Cliente nos seus próprios negócios;  

(e) seguirá os passos necessários para garantir que o dinheiro do Cliente depositado junto de uma instituição 

financeira (de acordo com o parágrafo 22.1 do presente) é mantido numa conta ou em contas identificadas 

em separado, relativamente a quaisquer contas usadas para depositar os fundos da Empresa;   

(f) introduzirá acordos organizacionais adequados para minimizar os riscos de perda de diminuição do dinheiro 

do Cliente, em resultado de mau uso, fraude, fraca administração, manutenção inadequada de registos ou 

negligência.  

22.4.    

A Empresa tem a obrigação de e exercerá a devida competência, cuidado e diligência, na selecção da instituição 

financeira, de acordo com o parágrafo 22.2 do presente. No entanto, entende-se que existem circunstâncias fora do 
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controlo da Empresa e, consequentemente, a Empresa não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer perdas 

resultantes para o Cliente, em resultado de insolvência ou de quaisquer outros procedimentos análogos ou falha da 

instituição financeira, na qual o dinheiro do Cliente se encontre depositado.  

22.5.    

As instituições financeiras (do parágrafo 22.2 acima) nas quais o dinheiro do Cliente se encontre depositado poderão 

encontra-se dentro ou fora de Chipre ou do EEA. Entende-se que o regime legal e normativo aplicável a qualquer 

instituição financeira fora do Chipre ou do EEA será diferente do regime de Chipre. Consequentemente, no caso de 

insolvência ou de qualquer outro incumprimento equivalente ou procedimento dessa pessoa, o dinheiro do Cliente 

poderá ser tratado de forma diferente do tratamento que se aplicaria se o dinheiro tivesse sido depositado numa 

Conta Segregada localizada em Chipre.   

22.6.    

A instituição financeira para a qual a Empresa passará o dinheiro do Cliente (de acordo com o parágrafo 22.2 supra) 

poderá depositá-lo numa conta conjunta. Consequentemente, em caso de insolvência ou de quaisquer outros 

procedimentos análogos, relativos à instituição financeira, a Empresa apenas poderá apresentar uma queixa não 

segura contra a instituição financeira, em nome do Cliente, e o Cliente ficará exposto ao risco de o dinheiro recebido 

pela Empresa, advindo da instituição financeira, ser insuficiente para satisfazer as queixas do Cliente.   

22.7.    

Entende-se que a Empresa poderá manter o dinheiro do Cliente e o dinheiro de outros clientes na mesma conta (conta 

conjunta).  

22.8.    

A Empresa é membro do Fundo de Compensação de Investidores (ICF). Assim, dependendo da sua classificação, o 

Cliente poderá ter direito a compensação do ICF, no caso de a Empresa não conseguir cumprir as suas obrigações. 

Poderão ser encontrados mais detalhes no documento da Empresa "Fundo de Compensação dos Investidores", no 

Website da Empresa.  

22.9.    

A Empresa não terá de pagar ao Cliente quaisquer juros ganhos com o dinheiro do Cliente (que não o lucro ganho 

através da Transacções da negociação a partir da sua(s) Conta(s) de acordo com este Acordo) e o Cliente renuncia a 

todos os direitos aos juros.   

22.10.   

A Empresa poderá depositar o dinheiro do Cliente em depósitos ao longo da noite e será autorizada a ficar com 

quaisquer juros.   

Garantia   

22.11.    
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A Empresa deverá ter uma garantia geral sobre todos os fundos detidos pela Empresa ou pelos seus Associados ou os 

seus nomeados, em representação do Cliente, até à satisfação das suas obrigações, de acordo com o presente Acordo. 

Liquidação e Compensação  

22.12.    

Se o montante agregado pagável pelo Cliente for igual ao montante agregado pagável pela Empresa, então 

automaticamente as obrigações mútuas de efectuar o pagamento são compensadas e canceladas uma em relação à 

outra.  

22.13.    

Se o montante agregado pagável pelo Cliente exceder o montante agregado pagável pela Empresa, então a parte com 

o montante agregado mais elevado pagará o excesso à outra parte e todas as obrigações de efectuar o pagamento 

serão automaticamente satisfeitas e liberadas.  

22.14.    

A Empresa tem o direito de combinar todas ou quaisquer Contas abertas em nome do Cliente a a consolidar os Saldos 

contidos em tais contas e a compensar tais Saldos, em caso de Cessação do Acordo.  

23.  EVENTOS DE INCUMPRIMENTO   

23.1.    

Cada uma das seguintes situações constituem um "Evento de Incumprimento":  

(a) O não cumprimento, por parte do Cliente, de qualquer onrigação que tenha para com a Empresa.  

(b) Se for feito um pedido a respeito do Cliente, na sequência da Lei da Insolvência de Chipre ou qualquer outra 

lei equivalente de outra Jurisdição (se o Cliente for uma pessoa singular), se uma parceria, a respeito de um 

ou mais parceiros, ou se uma empresa, um receptor, um trustee, receptor administrativo ou funcionário 

similar for nomeado, ou se o Cliente celebrar um acordo ou composição com os credores do Cliente ou 

qualquer procedimento que seja similar ou análogo a qualquer dos acima for iniciado, em relação ao Cliente.  

(c) O Cliente não conseguir pagar as dívidas do Cliente quando as mesmas estiverem vencidas.  

(d) Sempre que qualquer representação ou garantia dada pelo Cliente, no Formulário de Candidatura ou de 

acordo com este Acordo do Cliente para negociação de CFDs se tornar infundada.  

(e) O Cliente ( se o Cliente for uma pessoa singular) falecer ou a sua ausência for declarada ou se o mesmo se 

tornar um doente mental.  

(f) Qualquer outra circunstância em que a Empresa acredite razoavelmente que é necessário ou desejável a 

adopção de qualquer acção definida no parágrafo 23.2 do presente.  

(g) Uma acção estabelecida no parágrafo 23.2 do presente seja exigida por uma autoridade reguladora 

competente ou órgão ou tribunal.  

(h) A Empresa considere razoavelmente que o Cliente envolve a Empresa, em qualquer tipo de fraude ou 

ilegalidade ou incumprimento das Normas Aplicáveis ou a Empresa for colocada em risco de se envolver em 
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qualquer tipo de fraude ou ilegalidade ou incumprimento das Normas Aplicáveis, se a mesma continuar a 

prestar Serviços ao Cliente, mesmo quando tal não se deva a infracção do Cliente.  

(i) A Empresa considerar, razoavelmente, que existe uma violação material, pelo Cliente, das exigências 

estabelecidas pela legislação da República de Chipre ou de outros países que tenham jurisdição sobre o Cliente 

ou sobre as suas actividades de negociação, como sendo a materialidade determinada de boa fé pela Empresa.  

(j) Se a Empresa suspeitar que o Cliente está envolvido em actividades de lavagem de dinheiro ou de 

financiamento do terrorismo ou frude de cartão ou outras actividades criminosas.  

(k) A Empresa suspeitar, razoavelmente, que o Cliente levou a cabo uma acção proibida, conforme estabelecido 

no parágrafo 10.9 do presente.   

(l) A Empresa suspeitar razoavelmente que o Cliente efectuou uma Negociação Abusiva.  

(m) A Empresa suspeitar razoavelmente que o Cliente abriu uma Conta Cliente, de forma fraudulenta.  

(n) A Empresa suspeitar razoavelmente que o Cliente forjou ou usou um cartão furtado para provisionar a sua 

Conta Cliente.  

(o) O IP do Cliente enviar pedidos massivos no servidor que possam causar atrasos no tempo de execução.  

23.2.    

(a) Se ocorrer um Evento de Incumprimento, a Empresa poderá, a seu critério, em qualquer momento, e sem 

Notificação Escrita prévia, levar a cabo uma ou mais das seguintes acções:  

(b) Fazer cessar este Acordo, imediatamente, sem aviso prévio ao Cliente.  

(c) Cancelar quaisquer Posições Abertas.  

(d) Barrar, temporária ou permanentemente, o acesso ao(s) Sistema(s) de Negociação Online ou suspender ou 

proibir quaisquer funções do(s) Sistema(s) de Negociação Online.  

(e) Rejeitar qualquer Ordem do Cliente.   

(f) Restringir a actividade de negociação do Cliente.  

(g) Em caso de fraude, devolver os fundos ao proprietário real ou, de acordo com as instruções da lei vigente, às 

autoridades do país em causa ou à Rede de Pagamento / Instituição ou instituição financeira.   

(h) Cancelar ou devolver quaisquer lucros ou benefícios e bónus da negociação ganhos através de Negociação 

Abusiva.  As perdas que resultem da Negociação Abusiva do Cliente não poderão ser revertidas.   

(i) Agir legalmente por quaisquer perdas sofridas pela Empresa.   

(j) Bloquear o endereço IP que envia pedidos massivos do servidor que poderão causar atrasos no tempo de 

execução.  

24.  CONVERSÕES DA TAXA DA MOEDA  

24.1.    

Sempre que nós fazemos conversões de moeda, nós vamos fazê-lo a uma taxa de câmbio razoável, que nós temos de 

seleccionar. Nós teremos o direito de cobrar e reter na nossa própria conta um registo das taxas de câmbio para 

fazer tal conversão, conforme nós podemos especificar-lhe, de tempos a tempos, e publicar no nosso Website 

Principal.  
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25.   LÍNGUA  

25.1.    

Você aceita e compreende que a nossa língua oficial é a Inglesa e você deverá sempre ler e consultar toda a informação 

do Website e divulgar-nos e às nossas actividades. A tradução  ou informação prestada em línguas que não a Inglesa 

nos nossos websites locais destina-se apenas a fins informativos e não nos vincula ou tem qualquer efeito legal nem 

gera qualquer responsabilidade, relativa à rectidão da informação aí contida.  

25.2.    

Toda a comunicação e notificações entre nós deverá fazer-se em Inglês.  

26.  WEBSITE DA EMPRESA   

26.1.    

A localização da informação detalhada acerca das nossas licenças, disulgações, Serviços, o Acordo, os nossos Custos e 

todas as políticas importantes encontram-se no nosso Website.  

27.    CEDÊNCIA E DIREITOS DE TERCEIROS  

27.1.    

A Empresa poderá, a todo o tempo, vender, transferir, ceder ou novar a terceiros, qualquer ou todos os seus direitos, 

benefícios ou obrigações, de acordo com este Acordo ou o cumprimento de todo o Acordo sujeito à Notificação Escrita 

do Cliente, com a antecedência de 15 Dias Úteis. Isto poderá ser feito sem limitação, no caso de fusão ou aquisição da 

Empresa com um terceiro, reorganização da Empresa, dissolução da Empresa ou venda ou transferência de toda ou 

de parte da actividade ou dos activos da Empresa para um terceiro.   

27.2.    

Fica acordado e entendido que, em caso de transferência, cessão ou novação, descritas no parágrafo 27.1 acima, a 

Empresa terá o direito de divulgar e/ou transferir toda a Informação do Cliente (incluindo sem limitação os dados 

pessoais, os registo, a correspondência, a competência devida e os documentos de indentificação do cliente, os 

ficheiros e os arquivos, o histórico de negociação do Cliente),  transferir a Conta e o Dinheiro do Cliente, conforme 

exigido, sujeito à notificação Escrita, com, pelo menos, 15 Dias Úteis de antecedência, ao Cliente.  

27.3.    

Os seus direitos e obrigações, nos termos deste Acordo, são pessoais para si e não são susceptíveis de transferência, 

cedência ou novação.  
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28.  FORÇA MAIOR  

28.1.    

Excepto conforme expressamente previsto neste Acordo, nós não seremos responsáveis ou teremos qualquer 

responsabilidade por qualquer tipo de perda ou dano decorrente de qualquer falha, interrupção ou atraso no 

cumprimento das nossas obrigações, nos termos do presente Acordo, em que tal incumprimento, interrupção ou 

atraso se deva a:  

(a) As acções do governo, a eclosão de uma guerra ou de hostilidades, a ameaça de guerra, os actos de terrorismo, 

a emergência nacional, a rebelião, o distúrbio civil, a sabotagem, a requisição ou qualquer outra calamidade 

internacinal ou crise política.  

(b) Catástrofes naturais, terramoto, furacão, tufão, inundação, incêndio, epidemia ou outros desastres naturais. 

(c) Disputas laborais não incluindo disputas que envolvam a mão-de-obra.  

(d) Suspensão da negociação num Mercado ou a fixação de preços mínimos ou máximos, para negociação num 

Mercado, proibição normativa das actividades de qualquer parte (a menos que nós tenhamos causado tal 

proibição), decisões das autoridades de Estado, órgãos governativos de organizações auto-reguladas, decisões 

de corpos governativos de Sistemas Organizados de Negociação Online.  

(e) Uma moratória de serviços financeiros declarada pelas autoridades reguladoras competentes ou quaisquer 

outras leis ou normas de qualquer corpo ou autoridade reguladora, governamental ou supranacional.  

(f) Quebra, falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento electrónico, rede e linhas de comunicação 

(não devidas a má fé ou incumprimento doloso nosso), ataques de hackers e outras actividades ilegais contra 

o nosso servidor e Sistema de Negociação Online.  

(g) Qualquer evento, acto ou circunstâncias que não estejam, razoavelmente, sob o nosso controlo e o efeito de 

tal evento seja de tal forma que nós não estejamos em posição de adoptar uma acção razoável para solucionar 

o incumprimento.  

(h) decisões dos órgãos legislativos e/ou outros da República de Chipre (incluindo o Banco Central, a Comissão de 

Valores Mobiliários de Chipre) e outros países, que tornem impossível à Parte cumprir as suas obrigações, nos 

termos do Acordo;  

(i) descontinuidade ou suspensão do funcionamento de qualquer Mercado;  

(j) falha de comunicação, por qualquer razão, com os decisores do Mercado, mau funcionamento e/ou não 

funcionamento de qualquer sistema de transacção por computador, devido a defeito ou falha do equipamento 

mecânico, falha ou interrupção das linhas de comunicação, quaisquer outros problemas com a conexão, 

colapso ou indisponibilidade do acesso à internet ou dos Sistema de Negociação Online;   

(k) Suspensão da negociação num mercado ou a liquidação ou encerramento de qualquer mercado ou a fixação 

de preços mínimos e máximos para negociação num mercado com o qual a Empresa relacione as suas 

Cotações, ou a imposição de limites ou termos especiais ou não usuais da negociação, em qualquer de tais 

mercados ou uma proibição normativa das actividades de qualquer parte (a menos que a Empresa tenha dado 

causa a essa proibição), decisões das autoridades de Estado, corpos governativos de organizações 

autoreguladas, decisões dos corpos governativos de Sistemas organizados de Negociação Online;  (l) Existe 

volatilidade extrema no Activo / Mercado Subjacente.  
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28.2.    

Em caso de Força Maior, a Parte afectada terá de notificar a outra Parte acerca das circunstâncias e dos eventos que 

escapam ao controlo razoável, dentro de 3 Dias Úteis.  

28.3.    

Se a Empresa determinar, na sua opinião razoável, que existe um Evento de Força Maior (sem prejuízo de quaisquer 

outros direitos, nos termos do Acordo), a Empresa poderá, sem aviso prévio, e em qualquer momento, seguir qualquer 

ou todos os passos seguintes, conforme aplicável e necessário:  

(a) Suspender ou modificar a aplicação de qualquer ou de todos os termos do Acordo, na extensão que o Evento 

de Força Maior o torne impossível ou impraticável para a Empresa cumpri-los.  

(b) Adoptar ou omitir quaisquer outras acções, consoante a Empresa o considere razoavelmente apropriado, 

atendendo às circunstâncias, relativamente à posição da Empresa, do Cliente e de outros clientes.  

(c) Encerrar o(s) Sistema(s) de Negociação Online, em caso de mau funcionamento para manutenção ou para 

evitar danos.  

(d) Cancelar quaisquer Ordens do Cliente.  

(e) Recusar aceitar Ordens dos Clientes.  

(f) Desactivar a Conta.  

(g) Aumentar as exigências de Margem sem aviso prévio. (h) Aumentar o Nível Stop Out sem aviso prévio.  

(i) Fechar qualquer ou todas as Posições Abertas a tais preços, conforme a Empresa considere apropriado, de 

boa fé.  

(j) Aumento dos Spreads.  

(k) Diminuir a Alavancagem.  

29.  TERMO E CESSAÇÃO  

29.1.    

Este Acordo será válido por um período de tempo indeterminado, até a sua cessação, em virtude das normas contidas 

no parágrafo 29 do presente.  

29.2.    

Sem prejuízo dos direitos da Empresa, de acordo com o parágrafo 29.3 do presente, a fazer cessar o Acordo, 

imediatamente, sem aviso prévio ao Cliente, qualquer Parte poderá fazer cessar este Acordo, através de Notificação 

Escrita, enviada com, pelo menos, 15 Dias de Antecedência, à outra Parte. Você também terá o direito de fazer cessar 

o Acordo, nos termos do parágrafo 30 abaixo.  

29.3.    

Nós podemos fazer cessar este Acordo, imendiatamente, sem aviso prévio, na sequência da ocorrência de qualquer 

dos Eventos de Incumprimento contidos no parágrafo 23.1 deste Acordo do Cliente para Negociação de CFDs.  
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29.4.    

A cessação, por qualquer das Partes, não afectará qualquer obrigação em que qualquer das Partes já tenha incorrido 

ou quaisquer direitos legais que já tenham surgido, de acordo com o Acordo ou quaisquer Transacções efectuadas de 

acordo com o presente.  

29.5.    

Após a cessação deste Acordo, todos os montantes a pagar pelo Cliente à Empresa tornar-se-ão devidos e pagáveis, 

imediatamente, incluindo (mas sem limitação) todos os custos pendentes e quaisquer outros montantes a pagar à 

Empresa, quaisquer encargos e despesas adicionais incorridas ou a serem incorridas pela Empresa, em resultado da 

cessação do Acordo.  

29.6.    

Após o envio da notificação relativa à cessação deste Acordo e antes da data de cessação:  

(a) o Cliente terá a obrigação de fechar todas as suas Posições Abertas. Se não o fizer, após a cessação, a Empresa 

fechará quaisquer Posições Abertas;  

(b) a Empresa terá o direito de fazer cessar o acesso do Cliente ao(s) Sistema(s) de Negociação Online ou poderá 

limitar as funcionalidades autorizadas ao Cliente para uso do(s) Sistema(s) de Negociação Online;  

(c) a Empresa terá o direito de recusar aceitar novas Ordens do Cliente;   

(d) a Empresa terá o direito de recusar que o Cliente levante dinheiro da Conta e a Empresa reserva o direito de 

ficar com os fundos do Cliente, conforme necessário para fechar posições que já tenham sido abertas e/ou 

pagar quaisquer obrigações pendentes do Cliente, de acordo com o Acordo.  

29.7.    

Após a Cessação, qualquer ou todas as situações seguintes poderão aplicar-se, consoante o caso:  

(a) A Empresa tem o direito de combinar quaisquer Contas do Cliente, para consolidar os Saldos de tais Contas e 

para compensar tais Saldos;  

(b) A Empresa tem o direito de fechar a(s) Conta(s);  

(c) A Empresa tem o direito de converter qualquer moeda;   

(d) A Empresa tem o direito de fechar as Posições Abertas do Cliente;  

(e) Na ausência de actividade ilegal ou actividade supeita ilegal ou fraude do Cliente ou de instruções das 

autoridades competentes, se existe um Saldo a favor do Cliente, a Empresa pagará (após cativar os montantes 

que a Empresa, a seu critério, considere apropriadas em relação a futuras responsabilidades) tal Saldo ao 

Cliente, assim que tal for razoavelmente praticável e oferecer-lhe-á um extracto que mostre de onde é que o 

Saldo adveio e, sempre que apropriado, instruir qualquer Nomeado ou/e qualquer Depositante a também 

pagar quaisquer montantes aplicáveis. Tal fundos serão entregues, de acordo com as Instruções do Cliente 

dadas ao Cliente. Entende-se que a Empresa afectuará os pagamentos apenas para uma conta, em nome do 

Cliente. A Empresa tem o direito de recusar, a seu critério, efectuar os pagamentos a terceiros.  
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30.  ALTERAÇÕES   

30.1.    

Acordo do Cliente para Negociação de CFDs   

A Empresa poderá alterar, unilateralmente, quaisquer termos deste Acordo do Cliente para a Negociação de CFDs, por 

qualquer das seguintes razões:  

(a) Sempre que a Empresa considere, razoavelmente, que:  

● a alteração facilitará a compreensão dos termos do Acordo do Cliente para Negociação de CFDs; ou ● a 

alteração não acontecerá para desvantagem do Cliente.  

(b) Para cobrir:  

● o envolvimento de qualquer serviço ou facilidade que a Empresa ofereça ao Cliente; ou  

● a introdução de um novo serviço ou facilidade; ou  

● a substituição de um serviço já existente ou facilidade por uma nova; ou  

● o levantamento de um serviço ou facilidade que se tenha tornado obsoleta ou tenha deixado de ser 

amplamente usada ou não tenha sido usada pelo Cliente, em qualquer momento, no ano anterior, ou 

cuja oferta se tenha tornado muito dispendiosa para a Empresa.    

(c) Para permitir que a Empresa faça alterações razoáveis aos serviços oferecidos ao Cliente, em resultado das 

alterações ao:  

● sistema bancário, de investimento ou financeiro; ou  

● tecnologia; ou  

● os sistemas ou Sistema de Negociação Online usado pela Empresa executar o seu negócio ou oferecer os 

Serviços aqui previstos.  

(d) Em resultado de um pedido da CySEC ou de qualquer outra autoridade ou em resultado da alteração ou 

alteração esperada das Normas e Leis Aplicáveis.  

(e) Sem que a Empresa considere que qualquer termo do Acordo do Cliente para Negociação de CFDs não é 

consistente com as Normas e Leis Aplicáveis. Em tal caso, a mesma não confiará em tal termo, mas tratá-lo-á 

como se o mesmo reflectisse as Normas e Leis Aplicáveis e deverá actualizar o Acordo do Cliente para 

Negociação de CFDs para que o mesmo reflicta as Normas e Leis Aplicáveis.  

30.2.    

Para qualquer alteração do Acordo do Cliente para Negociação de CFDs, a Empresa deverá enviar Notificação Escrita 

ao Cliente com a antecedência de, pelo menos, 15 Dias Úteis. No entanto, o Cliente toma conhecimento que a 

alteraçao que é efectuada para reflectir uma alteração das Normas e das Leis Aplicáveis ou um pedido de um 

organismo de supervisão poderá, se necessário, ser levado imediatamente a efeito. Quando a Empresa enviar 

Notificação Escrita, a mesma dirá ao Cliente a data em que a mesma se torna eficaz. O Cliente deverá ser tratado como 

aceitando a alteração nessa data, a menos que, antes disso, o Cliente informe a Empresa que o Cliente deseja cessar 

o Acordo e não aceita a alteração. O Cliente não terá de pagar quaisquer custos em resultado da cessação neste caso, 

diferentes dos custos devidos e pagáveis pelos Serviços oferecidos até à cessação.    
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30.3.    

Em relação aos Clientes que sejam pessoas singulares, para qualquer alteração do Acordo do Cliente para Negociação 

de CFDs, em que a Empresa decida enviar Notificação Escrita, através de correio no Website, a Empresa deverá 

também enviar tal Notificação Escrita com os meios adicionais da Notificação Escrita. Custos  

30.4.    

A Empresa terá o direito de rever o calendário dos seus Custos e Encargos, com o decorrer do tempo. Tais alterações 

deverá ser efectuadas no Website e o Cliente será responsável pela verificação das actualizações, regularmente. Na 

ausência de um evento de Força Maior, a Empresa notificará previamente o Cliente, no seu Website, com a 

antecedência de, pelo menos, 15 Dias Úteis.  O Cliente deverá ser tratado como aceitando a alteração nessa data, a 

menos que, antes disso, o Cliente informe a Empresa que o Cliente deseja cessar o Acordo e não aceita a alteração. O 

Cliente não terá de pagar quaisquer custos em resultado da cessação neste caso, diferentes dos custos devidos e 

pagáveis pelos Serviços oferecidos até à cessação.    

Exigências de Margem e Stop Out   

30.5.    

A menos que  tenha ocorrido um Evento de Força Maior, a Empresa tem o direito de alterar as Exigências de Margem 

e o Nível Stop Out, por intermédio de Notificação com, pelo menos, 15 Dias Úteis de antecedência. Tais alterações 

deverão ser efectuadas no Website e / ou no Sistema de negociação Online e o Cliente é responsável pela verificação 

das actualizações, regularmente. A Empresa tem o direito de aplicar novas Exigências de Margem tanto às Posições 

novas como às já Abertas.   

30.6.    

A Empresa tem o direito de alterar as exigência de margem e o Nível Stop Out antes da notificação ao Cliente, no caso 

de Evento de Força Maior e especialmente quando existem Condições Anormais de Mercado e elevada volatilidade. 

Nest situação, a Empresa tem o direito de aplicar novas exigências de Margem às novas posições e às posições que já 

se encontrem abertas.  

Swaps   

30.7.    

A Empresa tem o direito de alterar os Swaps no Sistema de Negociação Online, sem aviso prévio, e o Cliente é 

responsável pela verificação de actualizações, regularmente.  

 

31.  DIVISIBILIDADE  

31.1.    

Se qualquer parte deste Acordo for considerada, por qualquer Tribunal ou jurisdição competente, como não eficaz ou 

ilegal ou como violando qualquer regra, norma ou regulamente de qualquer Mercado ou regulador, essa parte será 
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considerada como tendo sido excluída deste Acordo desde o início, e este Acordo será interpretado e aplicado como 

se a norma nunca tivesse sido incluída e a legalidade e eficácia das demais normas do Acordo ou a legalidade, validade 

ou eficácia desta norma, de acordo com a lei e/ou norma de qualquer outra jurisdição, não deverá ser afectada.  

32.  QUEIXAS  

32.1.    

Nós estabelecemos procedimentos internos para o tratamento de quaisquer queixas do Cliente, de forma justa e 

pronta. Se o Cliente desejar reportar uma queixa, ele terá de enviar um email à Empresa com o "Formulário de Queixa" 

preenchido no Website Principal. A Empresa tentará resolvê-la sem atraso indevido e de acordo com o Procedimento 

de Queixa da Empresa para Clientes" que se encontra no nosso Website.  

32.2.    

Se uma situação surgir que não esteja expressamente abrangida por um termo deste Acordo, nós e você concordamos 

em tentar resolver o assunto com base na boa fé e justiça e agindo de forma consistente com as práticas do mercado.  

32.3.    

O direito do Cliente de agir legalmente mantém-se inafectado pela existência ou uso de quaisquer procedimentos de 

queixa referidos acima.   

33.  JURISDIÇÃO E LEI ESTATAL APLICÁVEL  

33.1.    

Se não se chegar a acordo, através do descrito no parágrafo 32 do presente, todas as disputas e controversas que 

advenham de ou estejam em conexão com o Acordo deverão ser finalmente estabelecidas pelo tribunal do Chipre.  

33.2.    

Este Acordo e todas as relações de transacção entre você e nós são reguladas pelas Leis de Chipre.  

33.3.    

Todas as transacções em sua representação serão sujeitas às Leis e Normas Aplicáveis. Nós temos o direito de adoptar 

ou omitir quaisquer medidas que nós ocnsideremos desejáveis, tendo em visto o cumprimento das Leis e Normas 

Aplicáveis em vigor nesse momento. Qualquer de tais medidas deverão vinculá-lo.  

33.4.    

Todos os direitos e soluções prestados pela Empresa, nos termos do Acordo, são cumulativos e não são exclusivos de 

quaisquer direitos ou soluções previstas na lei.  
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34.  NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS  

34.1.    

A não exigência, por qualquer das Partes, do ressarcimento por violações, ou a não insistência após o desempenho 

estrito de qualquer condição ou norma deste Acordo ou o não exercício de qualquer direito ou solução aos quais nós 

tenhamos direito, nos termos deste Acordo, não constituirão uma renúncia implícita aos mesmos.  

35.  INDEMNIZAÇÃO  

35.1.    

Você concorda em indemnizar-nos por qualquer perda, responsabilidade, custo, queixa, demanda ou despesa 

incorrida ou feita contra nós, em conexão com o desempenho adequado das suas obrigações, de acordo com este 

Acordo, sempre que tal perda, responsabilidade, custo, queixa, acção, demanda ou despesa advier de negligência 

grosseira, fraude ou incumprimento doloso nosso ou dos nossos trabalhadores.  

36.  LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE  

36.1.    

A Empresa não será responsável por qualquer perda sofrida pelo Cliente em conexão com os Serviços que o mesmo 

prestar ao Cliente, nos termos deste Acordo, a menos que tal perda tenha resultado directamente de negligência 

grosseira, incumprimento doloso ou fraude da EMpresa.  

36.2.    

Sujeito aos termos deste Acordo e às Leis e Normas Aplicáveis, o Cliente concorda que a responsabilidade máxima 

agregada da Empresa, perante o Cliente, seja em contrato, delito (incluindo negligência) ou outro não deverá exceder 

o montante mais elevado que seria recuperável pela Empresa, de acordo com o seguro profissional da Empresa, se a 

queixa do Cliente tiver sido plenamente satisfeita (menos qualquer montante, que não qualquer excesso a pagar pela 

Empresa, nos termos de tal seguro, que a Empresa é incapaz de recuperar sem incumprimento da EMpresa).  

36.3.    

Fica estabelecido que a Empresa não será responsável perante o Cliente ou perante qualquer outra pessoa, por 

quaisquer danos consequentes, circunstanciais, especiais ou indirectos (incluindo sem prejuízo para a generalidade do 

supra mencionado, perda de lucro, perda de oportunidade, perdas comerciais e danos) sofridos pelo Cliente, em 

conexão com este Acordo.  
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36.4.    

A Empresa não será responsável por qualquer perda ou dano ou despesa ou perda nas quais o Cliente incorra, em 

relação a, ou directa ou indirectamente decorrentes de, mas não limitado a:  

(a) Quaquer erro ou falha ou interrupção ou desconexão ao longo do funcionamento do(s) Sistema(s) de 

Negociação Online ou qualquer atraso causado pelo Terminal do Cliente, quaisquer problemas técnicos, falhas 

do sistema e mau funcionamento, falhas das linhas de comunicação, falha do equipamento ou software ou 

mau funcionamento, problemas de acesso ao sistema, problemas de capacidade do sistema, trafego elevado 

da internet, quebras de segurança e acesso não autorizado, e outros problemas e defeitos similares do 

computador.  

(b) Qualquer incumprimento pela Empresa em cumprir qualquer das suas obrigações, nos termos do Acordo, em 

resultado de Evento de Força Maior ou de qualquer outra causa que esteja fora do seu controlo.  

(c) Os actos, omissões ou negligência de qualquer terceiro.  

(d) Qualquer pessoa que obtenha os Dados de Acesso do Cliente que a Empresa tenha emitido ao Cliente, antes 

de o Cliente reportar à Empresa o mau uso dos Dados de Acesso.  

(e) Os terceiros não autorizados que tenham acesso à informação, incuindo endereços electrónicos, comunicação 

electrónica, dados pessoais e Dados de Acesso, quando os supra mencionados são transmitidos entre as Partes 

ou qualquer terceiro, usando a internet ou outro meio de comunicação, correio, telefone ou quaisquer outrso 

meios electrónicos.  

(f) Qualquer dos riscos contidos na Divulgação de Riscos e Alertas materializa-se.  

(g) O risco da moeda materializa-se.  

(h) Quaisquer alterações das taxas fiscais.  

(i) A ocorrência de Derrapagem.  

(j) O Cliente que confia em funções como Registo de Stop, Consultor Especialista e Ordens de Parar Perda.  

(k) Sob Condições anormais de Mercado.  

(l) Quaisquer actos ou omissões (incluindo negligência e fraude) do Cliente e/ou do seu Representante 

Autorizado.  

(m) Para as decisões de negociação do Cliente ou dos seus Representantes Autorizados.  

(n) Todas as Ordens dadas através e de acordo com os Dados de Acesso do Cliente.  

(o) O conteúdo, a rectidão, a precisão e a completude de qualquer spread de comunicação pelo uso do(s) 

Sistema(s) de Negociação Online.  

(p) No caso de a Empresa disponibilizar informação, recomendações, notícias, informação relativa a transacções, 

comentário de mercado ou pesquisa para o Cliente (ou em newsletters que a mesma poderá publicar no seu 

Website ou outro), a Empresa não será, na ausência de fraude sua, incumprimento doloso ou negligência 

grosseira, responsável por quaisquer perdas, custos, despesas ou danos sofridos pelo Cliente, decorrentes de 

qualquer imprecisão ou erro, de qualquer informação disponibilizada.   

(q) A suas decisões de negociação.  
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37.  REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS   

37.1.   

Ao concordar em vincular-se ao presente Acordo e, novamente, em cada ocasião que você submeta uma Ordem, você 

representa e garante-nos o seguinte:  

(a) Você está a submeter uma Ordem e a efectuar uma Transacção como procurador (que está a actuar em sua 

representação e não por qualquer terceiro, como agente ou representante ou trustee ou custodiante, em 

representação de alguém), a menos que você tenha outorgado, para nossa satisfação, um documento e/ou 

poderes de representação, que o autorizem a actuar como representante e/ou trustee de qualquer terceiro e 

documentos de indentificação adequados para tal terceiro.  

(b) Você está a celebrar e a desempenhar os termos deste Acordo e cada Transacção não viola, conflitua com ou 

constitui incumprimento de qualquer lei, norma, regra, parecer, contrato ou outro instrumento que o vincule 

ou qualquer dos seus fundos ou activos.  

(c) Você não está sujeito a quaisquer restrições relativas à submissão de uma Ordem ou realização de uma 

Transacção.  

(d) Você não confiou em qualquer representação ou informação facultada por nós aquando da sua decisão de 

efectuar a Transacção.  

(e) Você está devidamente autorizado a e obteve todos os poderes, autorizações e aprovações necessárias para 

celebrar este Acordo e para assinar e entregar-nos o Formulário de Candidatura e para submeter cada 

negociação, dar Ordens e para, de outra forma, cumprir as suas obrigações, nos termos deste Acordo e o dos 

Formulário de Candidatura.  

(f) Toda a informação divulgada a nós, no seu Formulário de candidatura, na documentação facultada e noutros, 

é verdadeira e precisa e você compromte-se a informar-nos por escrito, se existirem quaisquer alterações à 

informação facultada.  

(g) Os documentos que nos entregou são válidos e autênticos e, para seu conhecimento e crença, a informação 

facultada no Formulário de Candidatura e em qualquer outra documentação entregue, em conexão com o 

formulário de candidatura, está correcta, completa e não é falaciosa e você informar-nos-á se existirem 

quaisquer alterações de tais dados ou informação.  

(h) Os seus fundos não advêm, sob qualquer forma, directa ou indirecta, de qualquer actividade ilegal ou usada 

ou destinada a ser usada para financiamento do terrorismo.  

(i) Você tem mais de 18 anos de idade e goza de sanidade mental, não existindo qualquer obstáculo legal ou 

outro a que você celebre este Acordo.  

(j) Você indicou-nos os seus objectivos de investimento que são relevantes para os nossos Serviços, por exemplo, 

se existem restrições dos mercados ou instrumentos, nas quais quaisquer Transacções serão enviadas para 

execução por si, dependendo da sua nacionalidade ou religião.  

(k) Todas as acções praticadas, nos termos deste Acordo não violarão qualquer lei ou norma aplicável ao Cliente 

ou a jurisdição na qual o Cliente é residente, ou qualquer acordo pelo qual o Cliente fique vinculado ou pelo 

qual qualquer dos activos ou fundos do Clientes sejam afectados.  



 

 
  

Indication Investments Ltd ◦ Licença CYSEC número 164/12  

10 Agiou Athanasiou, edifício Ksenos, Pisos 6 e 7, 4105, Limassol, Chipre 

Telefone: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Website: libertex.com 

Página 49 de 51  

  

(l) O Cliente não usará o IP ou o Sistema de negociação Online ou o Website em violação deste Acordo ou para 

fins não autorizados ou ilegais e que usará o IP, o Sistema de Negociação Online e o Website apenas para 

benefício da sua Conta Cliente e não em representação de qualquer outra pessoa.  

(m) O Cliente leu e compreendeu plenamente os termos do Acordo, incuindo a informação contida nos Anexos.  

(n) O Cliente não constitui uma Pessoa Politicamente Exposta e não tem qualquer relação (por exemplo, parente 

ou associado empresarial) com uma pessoa que ocupe ou tenha ocupado nos últimos doze meses um cargo 

público proeminente. Se a afirmação acima for falsa e no caso de o Cliente não ter divulgado isto ainda, no 

Formulário de Candidatura de Abertura de Conta, ele informará a Empresa, assim que possível, e notificará a 

Empresa se em qualquer estádio, durante o curso deste Acordo, ele se tornar uma Pessoa Politicamente 

Exposta.  

(o) O Cliente não é da Austrália, dos EUA, do Canadá e da Turquia nem dos países constantes da lista negra FATF, 

já que a Empresa não aceita Cliente desses países e de quaisquer outros países em que existam especiais 

condições legais ou limitações.  

38.  CONHECIMENTO DOS RISCOS PELA CLIENTE  

Os CFDs são considerados produtos alavancados e complexos e acarretam um elevado risco, na medida em que a  

Empresa oferece proteção contra saldo negativo e, como tal, a perda máxima que pode ser sofrida por qualquer 

Cliente é o montante do seu saldo. Para aumentar a sua proteção, estamos a introduzir proteção contra saldo 

negativo, no valor da transação, em vez do saldo da conta.   

38.1.    

Você toma conhecimento e aceita, sem reservas, que:  

(a) Você corre um grande risco de incorrer em perda e em danos, em resultado da negociação em CFDs e aceita 

e declara que pretende assumir este risco. Os danos poderão incluir a perda de todo o seu dinheiro e também 

quaisquer comissões adicionais e outras despesas.  

(b) Os CFDs acarretam um elevado grau de risco. A engrenagem ou alavancagem, frequentemente, obtida na 

negociação de CFDs significa que um pequeno depósito ou pagamento poderá levar a grandes perdas, bem 

como a ganhos. Também significa que, uma mudança relativamente pequena, poderá levar a uma alteração 

proporcionalmente maior, no valor do seu investimento e isto poderá funcionar contra si, bem como a seu 

favor.  As Transacções de CFDs apresentam uma responsabilidade contingente e você deverá estar a par das 

implicações disto, em particular das exigências de margem.  

(c) Aquando da negociação em CFDs, você está a negociar no resultado do preço de um Activo Subjacente (ex:  

moeda ou metal ou mercadoria) e essa negociação não ocorre num 

Mercado Regulado mas no Mercado Livre (OTC).  

(d) Você escolheu o tipo particular de Serviço e de Instrumento Financeiro, tendo em conta as suas circunstâncias 

financeiras totais, que você consira razoáveis, em tais circunstâncias.  

(e) Você concorda e compreende que a negociação num Sistema electrónico de Negociação Online acarreta 

riscos.  

(f) Leu a nossa "Divulgação de Risco e Alertas" que se encontra no nosso Website Principal.  
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39.  INCENTIVOS E CONFLITOS DE INTERESSE   

39.1.    

Se a Empresa pagar ou receber quaisquer custos ou incentivos, diferentes dos de Apresentação, de acordo com o 

parágrafo 35 deste Acordo, deverá a mesma notificar o Cliente de acordo com as Normas Aplicáveis.   

39.2.    

Apesar de quaisquer incentivos que a Empresa possa pagar ou receber de terceiros, para evitar quaisquer possíveis 

conflitos de interesse, nós temos um "Sumário da Política de Conflitos de Interesse" e todo o nosso pessoal está 

treinado e assina um declaração para confirmar que entendem e defendem.  

40.  CONSENTIMENTOS DO CLIENTE  

40.1.    

Você concorda e compreende que não terá direito à entrega de, ou será exigido que entregue, o Activo Subjacente do 

Instrumento Financeiro, nem a titularidade do mesmo ou qualquer outro interesse nele contido.  

40.2.    

Você concorda e compreende que nenhum juro será devido pelo dinheiro que nós mantemos na sua Conta.  

40.3.    

Você concorda e compreende que a negociação de CFDs não é efectuada num mercado regulado.  

40.4.    

Você declara, solenemente que leu cuidadosamente e compreendeu plenamente todo o texto deste Acordo do Cliente 

para Negociação de CFDs, os Custos e os Encargos e as Especificações do Contrato (que fazem parte do Acordo entre 

nós) com o qual você concorda plenamente.  

40.5.    

Você declara, solenemente, que leu e compreendeu as várias políticas e os procedimentos importantes da empresa 

que se encontram no nosso Website e especificamente:   

(a) "Sumário da Política dos Conflitos de Interesse"  

(b) "Sumário da Política do Melhor Interesse e da Execução de Ordens"  

(c) "Divulgação de Risco e Alertas"  

(d) "Política de Categorização do Cliente"  

(e) "Fundo de Compensação do Investidor"  

(f) "Procedimento de Queixa para Clientes"  

(g) "Política de Privacidade e de Cookies"   
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40.6.    

Você consente, especificamente, com as previsões do Acordo e das nossas várias políticas (contidas no parágrafo 40.5 

acima) e com quaisquer alterações dos mesmos, através do nosso Website e você confirma que tem acesso regular à 

internet, para consultá-los, em qualquer momento. Entende-se que, se você desejar, poderá pedir que os mesmos 

sejam enviados por correio, email ou fax.  

40.7.    

Você consente que nós lhe facultemos as Confirmações e os Relatórios de Negociação, através do nosso Sistema de 

Negociação Online. Entende-se que você tem o direito de pedir Relatórios à Empresa, a serem enviados por correio, 

email ou fax.  

41.  DISPOSIÇÕES FINAIS   

41.1.    

O Acordo revoga quaisquer outros acordos, disposições, declarações, expressas ou implícitas, efectuadas pela 

Empresa.  

41.2.    

O Acordo é vinculativo e reverterá em benefício das partes e dos seus sucessores e cessionários autorizados.  

   

 Data:    Nome Completo:    Assinatura:     


