
Promoção de Bónus de Boas-vindas de 100%com a Admirals
TERMOS E CONDIÇÕES
Em vigor a partir de 21 de Fevereiro de 2023

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES (“TERMOS”) ANTES DE
PARTICIPAR NA PROMOÇÃO DE BÓNUS DE BOAS-VINDAS DE 100% (“PROMOÇÃO”). A PARTICIPAÇÃO
CONSTITUI A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS. ESTES TERMOS DEVEM SER LIDOS EM CONJUNTO COM OS
TERMOS E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE INVESTIMENTO E COM A NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

1. VISÃO GERAL DA PROMOÇÃO

1.1. A Promoção é organizada pela AGLOBE INVESTMENTS LTD. ("Empresa") e será executada por
180 dias a partir do momento do financiamento da conta de trading, dando-lhe a oportunidade de
ganhar 100% dos fundos adicionais (campo "Crédito" na plataforma MetaTrader) do valor do seu
depósito na sua conta de trading ao fazer um depósito. Por exemplo, se depositar US $ 2.000, a
Empresa irá dar-lhe uma quantia adicional de US $ 2.000 para o campo “Crédito” na plataforma
MetaTrader. A soma de todos os fundos promocionais concedidos a todas as contas de trading na
Dashboard específica não pode exceder US $ 5.000, sujeita a estes Termos.
1.2. Para participar na promoção, o cliente deve registar-se na Dashboard, clicar no banner
“Promoção de Bónus de Boas-vindas de 100%” no painel da Dashboard, aceitar os Termos e
Condições da promoção e após efetuar um depósito diretamente do sistema de pagamento para a
conta de trading nesta Dashboard, o bónus será adicionado a esta conta de trading
automaticamente.

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

2.1. A promoção está disponível para todos os clientes com 18 anos ou mais, que:
2.2. Tenha registado com sucesso uma conta de trading real, fornecendo a documentação de
identificação necessária;
2.3. São elegíveis para negociar de acordo com os Contratos de Cliente de integração da Empresa;
e concordaram com estes Termos;
2.4. Clientes novos e existentes podem participar na promoção;
2.5. Apenas clientes, como indivíduos, podem participar na promoção.

3. REGRAS DO BÓNUS DE BOAS-VINDAS

3.1. O bónus fornece uma margem livre adicional e aumenta a quantidade de fundos disponíveis
para fazer trading (ou seja, para abrir novas posições e manter os requisitos de margem para tais
posições). O bónus não faz parte do saldo da conta de trading e é exibido no campo “Crédito” na
plataforma MetaTrader. Como o bónus é depositado na conta como uma margem adicional,
não pode ser usado para cobrir perdas em trades.

3.2. O valor do bónus disponível para levantamento é calculado em USD com base no volume
negociado (por sessão de tarding, Sábado, 00:00:00 - Sexta-feira 23:59:59), dividido por 1 milhão e
multiplicado por 10 USD. Depois disso, a parte ou a totalidade do valor do bónus é
automaticamente transferido do campo “Crédito” para “Saldo” na plataforma MetaTrader.

O montante de fundos no saldo da sua conta de trading está totalmente disponível para outras
atividades de trading e levantamentos.

Exemplo: Durante a sessão de trading completa (aberta e fechada), o volume de trading na sua
conta foi de 15 lotes*.

After the trading session is closed the next calculations will follow: 15 lots • 100 000 USD / 1 000
000 • 10 USD= 15 USD.

O valor dos fundos transferidos do campo “Crédito” para “Saldo” na plataforma MetaTrader
disponível para levantamento é de 15 USD.

* Lote - é uma unidade de tamanho de transação na plataforma de trading, em que: 1 lote é igual
a um contrato de 100.000 unidades de divisa base para pares de moedas; 1 lote é igual a uma
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unidade de um título subjacente para CFDs de ações.

3.2.1 Exemplo de como é calculado o Stop Out, usando o Welcome Bonus

Com o bônus de boas-vindas numa conta de trading, o Stop Out é acionado quando o capital
próprio total da conta do trader (balanço + lucro/perda flutuante corrente + swap + valor do bônus
+ comissões de trading) diminui abaixo do valor recebido de Bônus.

Abaixo estão alguns exemplos de como o stop out é acionado quando há e não há bônus na conta
de trading.

Stop Out sem bônus de boas-vindas na conta:

Quando um trader tem 1000 USD de fundos próprios na sua conta de trading e usa 800 USD como
margem, o Stop Out de origem será ativado quando o patrimônio da conta do trader diminuir
abaixo de 30% da margem usada. I.e., neste exemplo, quando o capital cai para 240 USD ou
menos.

Stop Out com bônus de boas-vindas na conta:

Vamos assumir que o trader neste exemplo tem 500 USD de fundos próprios e um bônus de boas-
vindas de 500 USD (total de 1000 USD). Se o nosso trader utilizar 800 USD como margem, o Stop
Out será acionado quando o patrimônio total da conta (balanço + lucro/perda flutuante atual +
swap + valor bônus - comissões de trading) diminuir abaixo de 500 USD (i.e. a quantidade do
Bônus recebido).

Observe que o nível de margem neste exemplo seria superior a 30%.

3.3. Apenas trades fechadas que foram inicialmente abertas após o registo na promoção e com
uma duração de pelo menos 180 segundos são consideradas no cálculo.
3.4. São consideradas apenas as trades abertas e fechadas após a conta ter começado a participar
na campanha.
3.5. Se a posição específica ficar aberta por mais de uma semana dentro da campanha, a
remuneração por essa posição será calculada somente após a sessão ser encerrada. Caso a
posição aberta não seja encerrada no período da promoção, não haverá remuneração para esta
posição calculada.
3.6. Cada conta de trading apenas pode ter um bónus ativo de cada vez.
3.7. Se a moeda da conta for diferente de USD, o valor dos fundos transferidos do campo “Crédito”
para “Saldo” na plataforma MetaTrader será automaticamente convertido com base na taxa de
câmbio, apresentada na plataforma de trading.
3.8. Os seguintes tipos de conta podem participar na Promoção:

Trade.MT5
Trade.MT4
Zero.MT5
Zero.MT4

3.9. O volume de negócios em várias contas de trading não é resumido para satisfazer os
requisitos de volume de negócios.
3.10. Não há exigência de depósito mínimo para obter o bónus durante a Promoção.
3.11. O bónus será adicionado à sua conta de trading apenas depois de fazer um depósito
diretamente do sistema de pagamento.
Se estiver a fazer uma transferência diretamente da Carteira ou de outra conta de
trading, o bónus não será adicionado à sua conta de trading.
3.12. Os fundos de bónus são adicionados apenas aos depósitos feitos durante a campanha e
somente após o registo na campanha de bónus.
3.13. Se o Cliente fizer um pedido de levantamento ou de transferência interna, a Promoção será
removida da sua conta de trading.
Observe que remover o valor do bónus pode afetar a margem livre da conta de trading e forçar o
fecho automatizado das posições abertas.
3.14. Qualquer lucro obtido (incluindo Lucro/Perda flutuante) através do trading com a Promoção
pode ser mantido e retirado de acordo com o procedimento de levantamento de fundos. Aplicam-
se taxas de levantamento.
Se fizer um pedido de levantamento ou transferência interna da conta de trading onde
o bónus é adicionado, todo o valor do bónus será excluído dessa conta de trading.
3.15. O Cliente reconhece que qualquer indicação ou suspeita de qualquer forma de abuso, fraude,
manipulação, a critério razoável da Empresa, pode levar à desqualificação de tal conta para
participar na Promoção.
3.16. A Empresa reserva-se o direito de recusar o registo de qualquer participante da Promoção
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e/ou desqualificar qualquer participante da Promoção que viole ou abuse destes Termos ou dos
Termos de Negócios da Empresa e, quando necessário:

(a) reter, cancelar e/ou subtrair o bónus da(s) conta(s) do Cliente;
(b) rescindir o contrato do Cliente com a Empresa;
(c) bloquear a(s) conta(s) do Cliente devido a comportamento abusivo, incluindo, mas não se
limitando a:
(d) quando o Cliente, agindo por conta própria ou com outros, abre posição(ões) de trading que
tem o propósito ou efeito de extrair o bónus fornecido e/ou lucros gerados pela Promoção, sem
exposição ao risco económico, incluindo, sem limitação, perda da Promoção ou seu capital (ou
capital de outros);
(e) onde o Cliente, agindo por si mesmo ou com outros, cobre as suas posições, incluindo, sem
limitação, mantendo posição(ões) aberta(s) numa direção, incluindo apenas a título de
ilustração, moedas únicas ou correlacionadas, em determinados períodos, internamente
(usando outras contas mantidas na Empresa) ou externamente (usando outras contas de
trading mantidas em outras corretoras).

3,17. A Empresa não será responsável por quaisquer efeitos adversos quando uma conta tiver
posições abertas ou um lucro/perda flutuante que resulte na remoção da Promoção por qualquer
motivo.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. A Empresa reserva-se o direito de cancelar ou alterar a Promoção e estes Termos sem aviso
prévio. Quaisquer alterações na Promoção serão notificadas aos participantes o mais rápido
possível através do e-mail de registo do cliente. Sob nenhuma circunstância a Empresa será
responsável por quaisquer consequências de qualquer alteração, emenda, suspensão,
cancelamento ou rescisão da Promoção.
4.2. Ao participar na Promoção, cada participante declara e consente com o tratamento dos seus
dados pessoais recolhidos e utilizados pela Empresa para os processar por meios automatizados
e/ou não automatizados. Os dados pessoais dos participantes serão retidos e usados de acordo
com a Política de Privacidade da Empresa.
4.3. A Empresa não pode aceitar qualquer responsabilidade por qualquer dano, perda, lesão ou
decepção sofrida por qualquer participante ao entrar na Promoção ou como resultado da aceitação
da Promoção.
4.4. A Empresa não é responsável por quaisquer problemas ou avarias técnicas de qualquer rede
ou linha telefónica, sistemas de computador online, servidores ou fornecedores, equipamento
informático ou software, falha de qualquer email ou entrada a ser recebida devido a problemas
técnicos ou congestionamento de tráfego na internet, linhas telefónicas ou em qualquer site da
Web, ou qualquer combinação destes, incluindo qualquer lesão ou dano aos participantes ou ao
computador ou telefone celular de qualquer outra pessoa relacionado ou resultante da participação
na Promoção.
4.5. A Empresa não aceitará qualquer responsabilidade por danos, perdas, ferimentos ou
decepções sofridos por qualquer participante da Promoção.
4.6. Não obstante o idioma traduzido destes Termos, a redação em inglês será vinculativa em caso
de discrepância entre os dois idiomas.

Sinta-se à vontade para contactar-nos em caso de dúvidas ou comentários:

Internet: https://www.admiralmarkets.sc

Phone: +2484671940

E-mail: promotion@admiralmarkets.com.

Admirals SC Ltd.

Suite 202, Second Floor, Waterside Property, Eden Island, Mahé, Seychelles
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