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1. Introdução 

1.1 Ao abrir uma conta de negociação ou ao utilizar uma conta existente para subscrever os 
Serviços VPS da Empresa com a BDS Ltd (doravante "a Empresa"), o Cliente reconhece que 
leu, compreendeu e concordou em ficar vinculado aos Termos e Condições aqui contidos 
(doravante referidos como ("Política de Serviços VPS" ou "Termos e Condições de Serviços 
VPS") que fazem parte do Contrato de Cliente e dos Termos e Condições Gerais da Empresa 
para CFD disponíveis no website da Empresa www.global.bdswiss.com. 

1.2. Todos os termos têm a definição que lhes é atribuída no parágrafo 4 dos Termos e Condições 
Gerais. 

2. Serviços VPS 

2.1. Os serviços VPS só estarão disponíveis para Clientes que: 

a) Tiverem fornecido todas as informações e documentos exigidos pela Empresa e, 

b) Tiverem sido identificados e verificados pela Empresa de acordo com os Termos e 
Condições Gerais e os procedimentos internos da Empresa e, 

c) Tiverem concluído com êxito o procedimento de abertura de conta e tiverem sido 
plenamente aceites como Clientes pela Empresa ao receberem uma notificação 
relevante. 

2.2. A Empresa oferece aos seus Clientes Serviços de Servidor Privado Virtual (doravante 
"Serviços VPS") através da Netshop-isp (doravante "Prestador de Serviços") em 
conformidade com os Termos e Condições Gerais referidos no parágrafo 1 e com os Termos e 
Condições do Prestador de Serviços acessíveis em https://netshop-isp.com.cy/. 

2.3. O Cliente reconhece que leu, compreendeu e concordou em estar vinculado aos Termos e 
Condições do Prestador de Serviços, acessíveis em https://netshop-isp.com.cy/. 

2.4. Os Serviços VPS estarão disponíveis no painel de controlo do Cliente sob a secção 
específica "VPS". O Cliente que pretenda subscrever os Serviços VPS deverá selecionar um dos 
Pacotes VPS (parágrafo 3.1.) e concluir com sucesso o Procedimento de Subscrição (parágrafo 
3.2.). 

2.5. Os Serviços VPS serão ativados uma vez pagas as Taxas de Subscrição (secção 3). O 
Cliente terá acesso permanente através do seu painel de controlo pessoal para gerir o serviço, 
incluindo mas não limitado a: 

https://netshop-isp.com.cy/
%20
https://netshop-isp.com.cy/
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a) Início – Iniciar o VPS 

b) Paragem – Parar o VPS 

c) Reinício – Reiniciar o VPS em caso de quaisquer problemas técnicos experimentados 

3. Pacotes VPS e Subscrição 

3.1. Pacotes VPS 

a) A Empresa propõe aos seus Clientes os seguintes Pacotes de Serviços VPS:   

● VPS Básico – 30€ (trinta euros) / Mês para 1 GB RAM, 1 VCPU, 40 GB 

HDD, Win Server 2012 R2 

● VPS Avançado – 50€ (cinquenta euros) / Mês para 2 GB RAM, 2 VCPU, 

50 GB HDD, Win Server 2012 R2 

● VPS Pro – 70€ (setenta euros) / Mês para 4 GB RAM, 4 VCPU, 100 GB 

HDD, Win Server 2012 R2 

b) O Cliente reconhece que a Empresa reserva-se o direito de atualizar periodicamente os 
Pacotes VPS e à sua inteira discrição e sem aviso prévio. 

c) Depois de o Cliente ter selecionado o Pacote VPS, o Cliente será redirecionado para a 
página de pagamento de forma a validar a sua subscrição. 

3.2. Subscrição 

a) Para subscrever o Pacote VPS relevante, o Cliente deverá fornecer os detalhes do seu 
cartão de crédito para autorizar os pagamentos mensais da subscrição. Após o processo 
de autorização e verificação bem-sucedido do cartão de crédito e do pagamento, os 
Serviços VPS serão ativados (a "Data de Ativação"). O serviço de subscrição/pagamento 
é subcontratado a um Prestador de Serviços de confiança. A Empresa não terá ou poderá 
ter acesso a quaisquer detalhes do cartão de crédito. 

b) A Taxa de Subscrição será cobrada no início de cada Período de Subscrição, de acordo 
com o respetivo Pacote VPS (parágrafo 3.1.).  Cada Período de Subscrição terá início na 
Data de Ativação e terminará após um período de um mês civil. 

Exemplo 1: Se a Data de Ativação dos Serviços VPS for 5 de Maio, o próximo Período de 
Subscrição terá início e a respetiva taxa será cobrada no dia 5 de Junho. 

c) A subscrição será renovada automaticamente no final de cada Período de Subscrição. 
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Se na data da renovação automática, o pagamento automático da Taxa de Subscrição 
falhar, o Cliente reconhece que o sistema voltará a tentar executar o pagamento durante 
os próximos três (3) dias úteis. Em caso de falhas consecutivas e após a última tentativa, 
os Serviços VPS serão automaticamente cancelados. A Subscrição não será renovada 
automaticamente se a Subscrição for cancelada antes do fim do Período de Subscrição. 

d) O cancelamento produzirá efeitos no último dia do ciclo de faturação. 

Exemplo 2: Se a Data de Ativação dos Serviços VPS for 5 de Maio, o próximo Período de 
Subscrição terá início e a respetiva taxa será cobrada no dia 5 de Junho. Se o Cliente 
cancelar a sua subscrição no dia 22 de Maio, o cancelamento será efetivo no dia 4 de 
Junho. O Cliente não será cobrado no dia 5 de Junho. 

e) O Cliente pode, a qualquer momento, ao aceder ao seu painel de controlo pessoal, gerir 
e atualizar as informações do seu cartão de crédito/pagamento. 

f) A Empresa reserva-se o direito de terminar os Serviços VPS se o pagamento das 
mensalidades falhar ou for rejeitado por qualquer motivo. 

4. Disposição geral 

4.1. O Cliente concorda e reconhece que o alojamento VPS é controlado pelo Prestador de 
Serviços e a Empresa não será responsável por qualquer possível erro ou falha do serviço de 
alojamento incluindo, mas não se limitando, a qualquer falha de comunicação/dados, erro de 
sistema. 

4.2. O Cliente concorda e reconhece que a Empresa não fornece qualquer garantia sobre os 
dados/aplicação e todos os dados relevantes que são mantidos no VPS e que a Empresa não 
realiza quaisquer cópias de segurança ou fornece qualquer serviço para salvaguardar quaisquer 
dados e/ou informações mantidas no VPS. 

4.3. O Cliente concorda e reconhece que os Serviços VPS são da sua exclusiva responsabilidade 
e que o Cliente deve tomar todas as medidas necessárias para proteger e salvaguardar os seus 
próprios dados e/ou aplicações e/ou informações. 

4.4 O Cliente reconhece que os CFD são produtos alavancados que envolvem um elevado nível 
de risco. Ao negociar tais produtos, o Cliente compreende que é possível perder todo o seu 
capital investido. Estes produtos podem não ser adequados para todos e o Cliente deve 
assegurar-se de que compreende os riscos envolvidos. O Cliente deve procurar aconselhamento 
independente, se necessário. 

4.5 A Empresa não será considerada responsável por quaisquer perdas incorridas pelo Cliente 
ou como resultado da sua negociação ou em relação aos Serviços VPS. Incluindo mas não se 
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limitando a questões relacionadas com a ligação ou acesso ao servidor causadas por 
prestadores de serviços terceiros que possam levar a uma interrupção dos Serviços VPS, tais 
perturbações podem levar, por exemplo, à interrupção temporária do Expert Advisor (EA) e 
consequências relacionadas nas posições em aberto.  

4.6.  Em qualquer momento, se a Empresa suspeitar de qualquer ato ilícito, engano, fraude ou 
outras formas de atividade enganosa, fraudulenta ou abusiva na negociação de um Cliente ou 
se o Cliente agir de outra forma com falta de boa fé para com a Empresa, então a Empresa 
reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de: 

a) temporária ou permanentemente, bloquear, suspender ou terminar os Serviços ou 
qualquer parte dos mesmos e encerrar a Conta, e/ou 

b) remover e/ou deduzir quaisquer lucros obtidos por tais utilizadores em resultado de tal 
manipulação ou abuso, incluindo o encerramento de quaisquer posições em aberto na(s) 
conta(s) aplicável(eis) e/ou 

c) cancelar todas as ordens e/ou transações executadas e anular todos os lucros gerados 
e/ou 

d) rescindir o acesso do Cliente aos serviços prestados pela Empresa e/ou rescindir o 
contrato entre a Empresa e o Cliente para a prestação de Serviços. 

5. Alterações 

5.1 A Empresa reserva-se o direito de a seu exclusivo critério, alterar, modificar ou terminar os 
Termos e Condições dos Serviços VPS em qualquer altura, mediante notificação por e-mail ou 
colocando um aviso no website da Empresa em tempo oportuno. A Empresa esforçar-se-á por 
lhe fornecer um aviso prévio de tais alterações, a menos que seja de outra forma impraticável 
para a Empresa fazê-lo. Adicionalmente, o Cliente terá a opção de continuar a participar nos 
Serviços VPS ou cancelá-los sem qualquer custo e sem ser considerado que as condições de 
negociação não se encontram preenchidas. 

 __________________________________________________________________ 

 


