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1. Introduction 
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A BDSwiss Holding Ltd (doravante "a Empresa") encontra-se constituída (Certificado de 

Constituição n.º HE300153) na República do Chipre através do Departamento de Registo de 

Empresas e do liquidatário oficial. A Empresa é uma Empresa de Investimento cipriota 

autorizada e regulamentada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do Chipre 

(doravante "CySec") com o número de licença 199/13 e opera em conformidade com a 

Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) e a Lei de Serviços e Atividades de 

Investimento de 2007 (Lei 144(I)/2007). 

 

2. Alertas de Risco 

O Cliente não deve prosseguir com qualquer investimento direto ou indireto em Instrumentos 

Financeiros a menos que conheça e compreenda plenamente os riscos envolvidos 

relativamente a cada um dos Instrumentos Financeiros oferecidos pela Empresa. Por 

conseguinte, antes de abrir uma conta, o Cliente deve considerar cuidadosamente se investir 

num Instrumento Financeiro específico é adequado para ele, à luz das suas circunstâncias 

pessoais e recursos financeiros. 

Caso o cliente não compreenda os riscos envolvidos, deve procurar aconselhamento ou 

consultoria junto de um consultor financeiro independente. Se o Cliente ainda não 

compreender os riscos envolvidos na negociação de quaisquer Instrumentos Financeiros, não 

deve negociar de todo. 

 

3. Riscos e Avisos Gerais 

Considerando o facto de a Empresa concordar em envolver-se na negociação de CFD com o 

Cliente, o Cliente reconhece, compreende, concorda e aceita os riscos, incluindo, mas não 

limitados, a: 

(a) A Empresa não garante nem pode garantir que os fundos depositados na Conta do 

Cliente para negociação não serão perdidos como resultado das transações do Cliente. 

 

(b) O Cliente reconhece que, independentemente de qualquer informação que possa ser 

oferecida pela Empresa, o valor de qualquer investimento em Instrumentos Financeiros 

pode flutuar para baixo ou para cima, sendo mesmo provável que o investimento não 

apresente qualquer valor.  

 

(c) O Cliente reconhece que corre um grande risco de incorrer em perdas e danos como 

resultado da compra e/ou venda de qualquer Instrumento Financeiro e aceita que está 

disposto a assumir este risco. 
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(d) A informação sobre o desempenho anterior de um Instrumento Financeiro não garante 

o seu desempenho atual e/ou futuro. A utilização de dados históricos não constitui uma 

previsão vinculativa ou segura quanto ao desempenho futuro correspondente dos 

Instrumentos Financeiros a que a referida Informação se refere. 

 

(e) O Cliente é informado de que as transações realizadas através dos serviços de 

negociação da Empresa podem ser de natureza especulativa. Grandes perdas podem 

ocorrer num curto período de tempo e podem ser iguais ao valor total dos fundos 

depositados junto da Empresa. 

 

(f) Alguns Instrumentos Financeiros podem não se tornar imediatamente líquidos, por 

exemplo, como resultado de uma procura reduzida e o Cliente pode não se encontrar 

em condições de os vender ou de obter facilmente informações sobre o valor destes 

Instrumentos Financeiros ou sobre a extensão dos riscos associados aos mesmos.  

 

(g) Quando um Instrumento Financeiro é negociado numa moeda diferente da moeda do 

país de residência do Cliente, quaisquer alterações nas taxas de câmbio podem ter um 

efeito negativo no seu valor, preço e desempenho. 

 

(h) Um Instrumento Financeiro em mercados estrangeiros pode implicar riscos diferentes 

dos riscos habituais dos mercados do país de residência do Cliente. Em alguns casos, 

estes riscos podem ser maiores. A perspetiva de lucros ou perdas decorrentes de 

transações em mercados estrangeiros é também afetada pelas flutuações das taxas de 

câmbio. 

 

(i) Um Instrumento Financeiro Derivado (i.e., opção, futuro, forward, swap, contrato por 

diferença) pode ser uma transação à vista sem entrega, conferindo uma oportunidade 

de obter lucro através de alterações nas taxas de câmbio, mercadorias, índices do 

mercado de ações ou processo de partilha denominado instrumento subjacente.  

 

(j) O valor do Instrumento Financeiro Derivado pode ser diretamente afetado pelo preço 

do título ou por qualquer outro ativo subjacente que seja objeto da aquisição. 

 

(k) O Cliente não deve adquirir um Instrumento Financeiro Derivado a menos que esteja 

disposto a assumir os riscos de perder totalmente todo o dinheiro que investiu, bem 

como quaisquer comissões adicionais e outras despesas incorridas. 

 

(l) Em certas condições de mercado (por exemplo, mas não limitadas às seguintes 

situações: evento de força maior, falha técnica, falha da rede de comunicações, pouca 

ou nenhuma liquidez, notícias ou anúncios do mercado, etc.) pode ser difícil ou 

impossível executar uma ordem. 
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(m) A colocação de ordens "Stop-Loss" tem como objetivo a limitação das suas perdas. 

Contudo, sob certas condições de mercado, a execução de uma ordem "Stop-Loss" pode 

não ser eficaz, ser impossível de executar ou obter o preço de stop ou pode ser pior do 

que o seu preço estipulado e as perdas realizadas podem ser maiores do que o 

esperado. 

 

(n) Caso o Capital do Cliente seja insuficiente para manter as posições atuais abertas, o 

Cliente pode ser solicitado para depositar fundos adicionais a curto prazo ou a reduzir a 

sua exposição. Se não o fizer dentro do tempo exigido, tal facto poderá resultar na 

liquidação das posições com prejuízo, sendo o Cliente responsável por qualquer défice 

resultante. 

 

(o) Chama-se expressamente a atenção do Cliente para moedas negociadas de forma tão 

irregular ou pouco frequente que não é possível ter a certeza de que um preço será 

cotado a todo o momento ou que pode ser difícil efetuar transações a um preço que 

pode ser cotado devido à ausência de uma contraparte. 

 

(p) A negociação online, por mais conveniente ou eficiente que seja, não reduz 

necessariamente os riscos associados à negociação de divisas. 

 

(q) Existe o risco de que as transações do Cliente em Instrumentos Financeiros possam ser 

ou vir a ser sujeitas a impostos e/ou qualquer outro imposto de selo, por exemplo, 

devido a alterações na legislação ou às suas circunstâncias pessoais. A Empresa não 

garante que nenhum imposto e/ou qualquer outro imposto de selo será devido. O 

Cliente deverá ser responsável por quaisquer impostos e/ou qualquer outro imposto 

que possa ser cobrado em relação às suas transações. 

 

(r) Antes de o Cliente começar a negociar, deve obter informações sobre todas as 

comissões e outros encargos pelos quais será responsável. Se quaisquer alterações não 

forem expressas em termos monetários (mas, por exemplo, um spread de negociação), 

o Cliente deve pedir uma explicação por escrito, incluindo exemplos apropriados, para 

estabelecer o que tais encargos poderão significar em termos monetários específicos. 

 

(s) A Empresa não fornecerá Conselhos de Investimento ao Cliente relacionados com 

investimentos ou possíveis transações em investimentos, nem fará recomendações de 

investimento de qualquer tipo. 

 

(t) Podem ocorrer situações, movimentos e/ou condições no fim-de-semana, no início da 

semana ou no intradiário após a divulgação de dados macroeconómicos, notícias 

económicas ou políticas significativas que fazem com que os mercados monetários 

abram com níveis de preços substancialmente diferentes dos preços anteriores. Neste 

caso, existe um risco significativo de que as ordens emitidas para proteger posições 
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abertas e abrir novas posições possam ser executadas a preços significativamente 

diferentes dos designados. 

 

(u) No caso de negociar CFDs em Cripto moedas, deve ter em consideração que as Cripto 

moedas não são reconhecidas como Instrumentos Financeiros para efeitos da DMIF. As 

cripto moedas são negociadas em bolsas digitais não reguladas e descentralizadas. 

Note-se que esta Declaração não pretende divulgar, nem discutir todos os riscos e 

outros aspetos significativos de todas as transações realizadas com ou através da 

Empresa. 

 

4. Riscos de Entidades Terceiras 

 

4.1 A Empresa pode ser obrigada a manter o seu dinheiro numa conta separada de outros 

Clientes e de fundos da Empresa, de acordo com os regulamentos em vigor, mas isto pode 

não proporcionar uma proteção completa.  

 

4.2 A Empresa pode transferir dinheiro recebido do Cliente para uma entidade terceira (por 

exemplo, um banco) para deter ou controlar de forma a efetuar uma Transação através 

ou com essa pessoa ou para satisfazer a obrigação do Cliente de fornecer garantias (por 

exemplo, exigência de margem inicial em relação a uma Transação). A Empresa não tem 

qualquer responsabilidade por quaisquer atos ou omissões de quaisquer terceiros a quem 

transfira fundos recebidos por parte do Cliente.  

 

4.3 A entidade terceira a quem a Empresa vai transferir fundos pode mantê-los numa conta 

coletiva e pode não ser possível separá-los dos fundos do Cliente ou dos fundos de 

entidades terceiras. Em caso de insolvência ou qualquer outro procedimento análogo em 

relação a essa entidade terceira, a Empresa só poderá ter um crédito não garantido contra 

a entidade terceira em nome do Cliente e o Cliente ficará exposto ao risco de que os 

fundos recebidos pela Empresa por parte da entidade terceira possam ser insuficientes 

para satisfazer os créditos em relação à conta relevante. A Empresa não aceita qualquer 

responsabilidade ou obrigação por quaisquer perdas resultantes. 

 

4.4 Uma Empresa ou Banco ou Corretora através do qual a Empresa possa negociar poderia 

dar interesses contrários aos interesses do Cliente.  

 

4.5 A insolvência da Empresa ou de um Banco ou Corretora utilizados pela Empresa para 

efetuar as suas transações pode levar à liquidação ou encerramento das posições do 

Cliente contra a sua vontade. 

 

5. Liquidações Monetárias 

 

A negociação de CFDs só pode ser liquidada em dinheiro. 
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6. Conflitos de Interesses 

 

A Empresa é a contraparte de todas as transações realizadas ao abrigo do Contrato de 

Cliente e, como tal, os interesses da Empresa podem estar em conflito com os seus. Para 

mais pormenores, leia a nossa Política de Conflitos de Interesses, disponível no website 

da Empresa. 

 

7. Os preços são definidos pela Empresa e podem ser diferentes dos preços reportados 

noutros locais 

 

A Empresa fornecerá os preços a serem utilizados na negociação e na avaliação das 

posições do Cliente de acordo com as suas Políticas e Procedimentos de Negociação. As 

taxas de negociação atribuídas aos ativos no website da Empresa são aquelas em que a 

Empresa está disposta a vender CFDs aos seus clientes no ponto de venda. Como tal, 

podem não corresponder diretamente aos níveis do mercado em tempo real no momento 

em que ocorre a venda de opções e/ou CFDs. Os movimentos de preços das Cripto moedas 

podem mudar em qualquer momento e sem aviso prévio. Isto conduz frequentemente a 

uma volatilidade intradiária muito elevada dos preços das cripto moedas que podem ser 

consideravelmente mais elevados em comparação com outros Instrumentos Financeiros 

que são reconhecidos ao abrigo da DMIF. Por esta razão, considerando as flutuações de 

preços e a volatilidade dos produtos que envolvam cripto moedas, nós ou os nossos 

fornecedores líquidos poderemos introduzir suspensões de negociação ou tomar outras 

ações que podem resultar na suspensão ou cessação da negociação deste produto ou a 

atualização de preços e dados de mercado pode tornar-se indisponível para nós. Os 

fatores acima referidos podem resultar em efeitos adversos materiais nas suas posições 

abertas, incluindo a perda de todos os montantes investidos. Quando ocorrer uma 

interrupção temporária ou permanente ou a cessação da negociação, as suas posições em 

tal Cripto moedas serão cotadas ao último preço disponível para a Cripto moeda relevante 

e o cliente poderá não ser capaz de encerrar ou liquidar a sua posição ou retirar quaisquer 

fundos relacionados com tal posição até que a negociação na bolsa digital relevante seja 

retomada (se for o caso). O cliente aceita que quando a negociação é retomada, pode 

haver um diferencial de preço significativo (diferença de preço) que pode ter impacto no 

valor das suas posições CFDs em cripto moedas relevantes e resultar em ganhos ou perdas 

significativas. Se a negociação não retomar todo o seu investimento será potencialmente 

perdido por completo. 

 

8. Direitos em relação a ativos subjacentes 

 

Não tem direitos ou obrigações em relação a ativos subjacentes relacionados com a sua 

negociação de CFDs.  

 

9. Riscos da Plataforma de Negociação 
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9.1 Os clientes, que realizam transações num sistema de negociação eletrónico, estarão 

expostos a riscos associados ao sistema, incluindo a falha de hardware e software 

(Internet/Servidores). O resultado de qualquer falha do sistema pode representar que 

uma ordem não seja executada de acordo com as instruções fornecidas para o efeito ou 

que não seja executada de todo. A Empresa não aceita qualquer responsabilidade no caso 

de tal falha. A utilização de ligações sem fios ou ligações dial-up, ou qualquer outra forma 

de ligação instável por parte do cliente, pode resultar numa ligação deficiente ou 

interrompida ou na falta de força do sinal, causando atrasos na transmissão de dados 

entre o cliente e a Empresa, ao utilizar a Plataforma de Negociação Eletrónica da Empresa. 

Tais atrasos ou perturbações podem resultar no envio desatualizado de "Ordens de 

Mercado" por parte do cliente. Nestas circunstâncias, a Empresa atualizará o preço e 

executará a ordem ao melhor "preço de mercado" disponível. 

 

9.2 O Cliente reconhece que só é permitida uma instrução de cada vez na fila de espera. Uma 

vez que o Cliente tenha enviado uma Instrução, quaisquer outras Instruções enviadas pelo 

Cliente são ignoradas e a mensagem "as ordens encontram-se bloqueadas" surge até que 

a primeira Instrução seja executada. 

 

9.3 O Cliente reconhece que a única fonte fiável de informação de Fluxo de Cotações é a da 

base de cotações em direto proveniente do Servidor. A Base de Cotações no Terminal do 

Cliente não se afigura como sendo uma fonte fiável de Informação de Fluxo de Cotações, 

dado que a ligação entre o Terminal do Cliente e o Servidor pode ser interrompida a 

qualquer momento e algumas das Cotações podem simplesmente não chegar ao Terminal 

do Cliente. 

 

9.4 O Cliente reconhece que quando uma Ordem é fechada ou se encontra em execução, não 

pode ser cancelada ou modificada.  

 

9.5 O Cliente pode perder todos os montantes que tenha depositado junto da Empresa como 

margem. A colocação de certas ordens disponíveis na Plataforma de Negociação (por 

exemplo, ordens "stop-loss" ou "limite") que se destinam a limitar perdas a certos 

montantes pode nem sempre ser eficaz porque as condições de mercado ou limitações 

tecnológicas podem tornar impossível a execução de tais ordens. Note-se também que 

para todas as ordens (incluindo ordens “stop loss” garantidas) o Cliente pode sofrer a 

perda (que a ordem do Cliente se destina a limitar) num curto período de tempo. Noutros 

casos, a execução de uma "Stop-Loss" pode não ser eficaz, ser impossível executar a 

ordem ou obter o preço de stop ou pode ser pior do que o seu preço estipulado e as 

perdas realizadas podem ser maiores do que o esperado. 

 

10. Riscos Técnicos 

 

10.1  A Empresa não será responsável pelos riscos de perdas financeiras causadas direta ou 

indiretamente por falha, mau funcionamento, interrupção, desconexão ou ações 
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maliciosas de sistemas de informação, comunicação, eletricidade, eletrónicos ou outros 

sistemas. 

 

10.2 A Empresa não tem qualquer responsabilidade se entidades terceiras não autorizadas 

tiverem acesso à informação, incluindo endereços eletrónicos, comunicação eletrónica e 

dados pessoais quando os acima referidos são transmitidos entre a Empresa e qualquer 

outra parte, utilizando a Internet ou outros meios de comunicação em rede, telefone ou 

qualquer outro meio eletrónico. 

 

10.3 O Cliente reconhece que a informação não encriptada transmitida por correio eletrónico 

não se encontra protegida de qualquer acesso não autorizado. 

 

10.4 Em momentos de fluxo de transações excessivo, o Cliente pode ter algumas dificuldades 

para ser ligado por telefone ou pela(s) plataforma(s)/sistema(s) de negociação da 

Empresa, especialmente no Mercado rápido (por exemplo, quando os principais 

indicadores macroeconómicos são divulgados). 

 

10.5 O Cliente reconhece que a Internet pode encontrar-se sujeita a eventos que possam 

afetar o seu acesso ao Website da Empresa e/ou à(s) plataforma(s)/sistema(s) de 

negociação da Empresa, incluindo mas não se limitando a interrupções ou blackouts de 

transmissão, falhas de software e hardware, desconexão da Internet, falhas na rede 

pública de eletricidade ou ataques de hackers. A Empresa não é responsável por quaisquer 

danos ou perdas resultantes de tais eventos que se encontrem fora do seu controlo ou 

por quaisquer outras perdas, custos, responsabilidades ou despesas (incluindo, sem 

limitação, perda de lucro) que possam resultar da impossibilidade do Cliente de aceder ao 

Website da Empresa e/ou ao Sistema de Negociação ou atraso ou falha no envio de ordens 

ou Transações. 

 

10.6  O Cliente é avisado que, ao negociar numa plataforma eletrónica, assume o risco de 

perdas financeiras que podem ser consequência, entre outras coisas, de: 

 

(a) Falha dos dispositivos, software e fraca qualidade de ligação do Cliente. 

(b) Falha, mau funcionamento ou utilização incorreta do hardware ou software da 

Empresa ou do Cliente. 

(c) Funcionamento inadequado do equipamento do Cliente. 

(d) Configuração errada do Terminal do Cliente. 

(e) Atraso nas atualizações do Terminal do Cliente. 

 

10.7 Em relação à utilização de equipamento informático e redes de comunicação de dados e 

voz, o Cliente assume os seguintes riscos, entre outros, em que a Empresa não tem 

qualquer responsabilidade por qualquer perda resultante no caso de: 
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(a) Corte de energia do equipamento do lado do Cliente ou do fornecedor, ou do 

operador de comunicação (incluindo comunicação de voz) que serve o Cliente. 

(b) Danos físicos (ou destruição) dos canais de comunicação utilizados para ligar o Cliente 

e o fornecedor (operador de comunicação), o fornecedor, e o servidor comercial ou 

de informação do Cliente. 

(c) Interrupções (qualidade inaceitavelmente baixa) de comunicação através dos canais 

utilizados pelo Cliente, ou dos canais utilizados pelo fornecedor, ou operador de 

comunicação (incluindo comunicação de voz) que são utilizados pelo Cliente. 

(d) Erros ou inconsistências com as definições de requisitos do Terminal do Cliente. 

(e) Atualização inoportuna do Terminal do Cliente. 

(f) Ao realizar transações através da comunicação de voz por telefone (linhas terrestres 

ou celulares), o Cliente correr o risco de marcação problemática, ao tentar contactar 

um funcionário do departamento de serviços de corretagem da Empresa devido a 

problemas de qualidade de comunicação e cargas de canais de comunicação.  

(g) A utilização de canais de comunicação, hardware e software gerar o risco de não 

receção de uma mensagem (incluindo mensagens de texto) por parte do Cliente da 

Empresa. 

(h) A negociação por telefone poder ser impedida por uma sobrecarga da linha. 

(i) Mau funcionamento ou inoperabilidade do sistema de negociação (plataforma), que 

também inclui o Terminal do Cliente. 

(j) Interrupção (qualidade inaceitavelmente baixa) da comunicação através dos canais 

utilizados pela Empresa, em particular danos físicos (destruição) dos canais de 

comunicação por entidades terceiras. 

 

11. Riscos particularmente associados a transações relativas a instrumentos financeiros 

(CFDs) 

 

11.1 O investimento em alguns Instrumentos Financeiros e em Cripto moedas implica a 

utilização de "gearing" ou "alavancagem". Ao considerar se deve envolver-se nesta forma 

de investimento, o Cliente deve estar ciente de que o elevado grau de "gearing" ou 

"alavancagem" é uma característica particular dos Instrumentos Financeiros Derivados. 

Isto deve-se ao sistema de margem aplicável a tais operações, que geralmente envolve 

um depósito ou margem relativamente modesta em termos do valor global do contrato, 

sendo que um movimento relativamente pequeno no mercado subjacente pode ter um 

efeito desproporcionadamente dramático sobre a operação do Cliente. Se o movimento 
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do mercado subjacente for a favor do Cliente, o Cliente pode obter um bom lucro, mas 

um movimento adverso de mercado igualmente pequeno pode não só resultar 

rapidamente na perda de todo o depósito do Cliente, como também expor o Cliente a 

uma grande perda adicional. No que diz respeito a transações em Instrumentos 

Financeiros derivados, um Instrumento Financeiro derivado é uma transação à vista não 

entregue, dando uma oportunidade de realizar lucros ou perdas sobre alterações de taxas 

de câmbio, mercadorias, índices do mercado de ações ou preços de ações denominadas 

de instrumento subjacente. O Cliente não deve investir em Instrumentos Financeiros 

derivados a menos que se encontre disposto a assumir os riscos de perder totalmente 

todo o dinheiro que investiu e também quaisquer comissões adicionais e outras despesas 

incorridas. 

 

 

Para mais detalhes, por favor leia o nosso Aviso de Isenção de Responsabilidade em 

Instrumentos Financeiros que se encontra disponível no website da Empresa. 

 

11.2 As transações não podem ser realizadas numa bolsa de investimento reconhecida ou 

designada e, consequentemente, podem expor o Cliente a maiores riscos do que as 

transações em bolsa. Os termos e condições e as regras de negociação só podem ser 

estabelecidos pelo Local de Execução. O Cliente pode também ter de encerrar qualquer 

posição com a mesma contraparte com a qual foi originalmente contratado. Em relação a 

transações em Instrumentos Financeiros com a Empresa, a Empresa utiliza uma 

Plataforma de Negociação para transações em Instrumentos Financeiros que não se 

enquadra na definição de uma bolsa reconhecida ou de um Sistema de Negociação 

Multilateral. 

 

12. A Empresa não é um consultor ou fiduciário do Cliente 

Quando a Empresa fornece recomendações genéricas de mercado, tais recomendações 

genéricas não constituem uma recomendação pessoal ou conselho de investimento e não 

consideraram nenhuma das circunstâncias pessoais ou objetivos de investimento específicos 

do Cliente, nem representam uma oferta ou a solicitação de uma oferta para negociar 

quaisquer CFDs. Cada decisão tomada pelo Cliente de negociar CFDs com a Empresa e cada 

decisão sobre se uma transação é apropriada ou adequada ao Cliente é uma decisão 

independente tomada pelo próprio Cliente. A Empresa não atua como conselheiro ou como 

fiduciário do Cliente. O Cliente concorda que a Empresa não tem qualquer obrigação fiduciária 

para com o Cliente nem qualquer responsabilidade relacionada e não é responsável por 

quaisquer responsabilidades, reclamações, danos, custos e despesas, incluindo honorários de 

advogados, incorridos em relação ao Cliente na sequência das recomendações de negociação 

genéricas da Empresa ou a realização ou não de qualquer ação baseada em qualquer 

recomendação genérica ou informação fornecida pela Empresa. 

 

13. As recomendações não são garantidas 
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As recomendações genéricas de mercado fornecidas pela Empresa baseiam-se unicamente no 

julgamento do pessoal da Empresa e devem ser consideradas como tal. O Cliente reconhece 

que realiza negociações que se baseiam no seu próprio julgamento. Quaisquer 

recomendações de mercado fornecidas são apenas genéricas e podem ou não ser coerentes 

com as posições de mercado ou as intenções da Empresa e/ou das suas afiliadas. As 

recomendações genéricas da Empresa baseiam-se em informações que se acredita serem 

fiáveis, mas a Empresa não pode e não garante a sua exatidão ou integralidade, nem 

representa que o seguimento de tais recomendações genéricas irá eliminar ou reduzir o risco 

inerente à negociação de CFDs.  

14. Nenhuma garantia de lucro 

Não existem garantias de lucro ou de prevenção de perdas quando se negoceia em CFDs. O 

Cliente não recebeu nem receberá tais garantias da Empresa ou de qualquer um dos seus 

representantes. O Cliente deve tomar consciência dos riscos inerentes à negociação de CFDs 

e tem capacidade financeira para suportar tais riscos e resistir a quaisquer perdas incorridas. 

Para litígios com a Empresa relacionados com transações em Cripto moedas, os clientes não 

têm qualquer direito de escalar as reclamações para o Provedor de Justiça Financeiro do 

Chipre. 

 

15. Erros do sistema de expiração 

 

Para CFDs: No caso de o sistema de expiração falhar por qualquer razão e o CFD não encerrar 

ao preço de mercado disponível quando o preço instruído tiver sido atingido, o sistema emitirá 

uma notificação a um Gestor de Risco ou Responsável de Compliance, de forma a que a 

posição seja encerrada de forma manual. O cliente afetado será colocado na mesma posição 

em que se o CFD tivesse fechado ao preço de mercado disponível quando o preço instruído 

tiver sido atingido. 

 

16. Compensação 

A Empresa participa no Fundo de Compensação de Investidores, para clientes de Empresas de 

Investimento regulamentadas na República de Chipre. Os clientes terão direito a 

compensação ao abrigo do Fundo de Compensação de Investidores, caso a empresa se veja 

impossibilitada de cumprir os seus deveres e obrigações decorrentes de possíveis reclamações 

de clientes. Qualquer compensação fornecida ao cliente pelo Fundo de Compensação de 

Investidores não deverá exceder o montante de vinte mil euros (20.000€) e aplica-se às 

reclamações agregadas dos clientes contra a Empresa. O Fundo não cobre a compensação por 

Cripto moedas, considerando que não existe um quadro regulamentar específico da UE que 

regule a negociação de tais produtos e que tal negociação não se enquadra no âmbito das 

atividades reguladas pela DMIF da Empresa. 
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Aviso Importante: Este documento e o Aviso de Isenção de Responsabilidade em 

Instrumentos Financeiros (CFDs) não revelam, contêm ou explicam todos os riscos e 

outros aspetos significativos envolvidos na negociação de todos os Instrumentos 

Financeiros e Serviços de Investimento. Este documento foi concebido para explicar em 

termos gerais a natureza dos riscos envolvidos na negociação de Instrumentos Financeiros 

numa base justa e não enganosa, de acordo com a Lei. 

 

Por favor leia o Aviso de Isenção de Responsabilidade em Instrumentos Financeiros (CFDs) 

disponível no Website da Empresa se estiver a considerar negociar com a Empresa em 

instrumentos financeiros derivados, tais como CFDs.  

 

Por favor, leia o Aviso de Isenção de Responsabilidade em Instrumentos Financeiros (CFDs) 

disponível no Website da Empresa se estiver a considerar negociar com a Empresa em 

instrumentos financeiros derivados, tais como CFDs. 

 

17. Adequação 

Temos a obrigação regulatória de avaliar se os nossos produtos e serviços são adequados para 

si. Quando processarmos a sua inscrição para abertura de conta connosco, procederemos a 

uma avaliação sobre se apresenta conhecimentos e experiência suficientes para compreender 

os riscos envolvidos no investimento em CFDs, com base nas informações que nos fornecer. 

Informaremos o cliente se, como resultado da nossa avaliação, considerarmos que os CFDs 

podem não ser apropriados para o cliente. No entanto, a nossa avaliação não o liberta da 

necessidade de considerar cuidadosamente se deve ou não investir nos nossos produtos. 

Qualquer decisão de investimento é inteiramente por sua conta e risco. Se advertimos que 

investir em CFDs pode não ser apropriado para si com base nos seus conhecimentos e 

experiência, então deve abster-se de negociar. Se ainda assim desejar negociar, só deverá 

investir depois de se ter familiarizado suficientemente com CFDs através da conta de 

demonstração disponível no nosso website e compreender os riscos envolvidos. 

 

18. Cripto moedas 

As cripto moedas, que são geralmente instrumentos não regulados, são investimentos de alto 

risco e especulativos, que terão impacto em qualquer negociação de cripto moedas que 

realize connosco. 

O valor de cripto moedas é extremamente volátil. São vulneráveis a mudanças bruscas no 

preço devido a eventos inesperados ou mudanças no sentimento do mercado. Os CFDs são 

produtos alavancados. Como tal, a combinação de aumento de volatilidade e alavancagem 

tem o potencial de aumentar significativamente as suas perdas se o mercado se mover contra 
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si. Só deve investir em cripto moedas se considerar que tem o conhecimento e a experiência 

para tal e que compreende plenamente os riscos associados tanto a CFDs como a cripto 

moedas. 


