
Termos e Condições da conta (sem-Swap) Islâmica
1. A conta Islâmica (sem Swap) (doravante “Conta sem Swap”) é fornecida pela Aglobe Investments

Ltd (número de registo da empresa 8426894-1) e está sujeita aos termos e condições aqui
contidos.

2. Os Termos e Condições são um suplemento para o acordo de cliente existente e governam os
termos e condições adicionais aplicáveis à conta sem-Swap. Devido ao acordo, as definições e
expressões devem ter o seu significado atribuído nos termos de negócio gerais da Aglobe
Investments Ltd.

3. Uma conta sem-Swap desenhada para clientes que desejam negociar sem juros. Não garantimos
que as contas sem-Swap cumpram com os requisitos de qualquer fé ou conjunto de crenças.

4. As contas sem-Swap não permitem o pagamento ou recebimento de swap ou juros sobre
quaisquer trades. Aplicam-se spreads, comissões e outros termos padrão das contas Aglobe
Investments Ltd.

5. A Aglobe Investments Ltd pode, a seu critério:

6. As contas sem-Swap são usadas de boa fé, e os clientes não devem usar a conta sem-Swap para
fazer lucros de swaps ou não pagar swaps. Devem também notar que não devem solicitar o
pagamento de quaisquer montantes de swap que poderão ser perdidos como resultado da
conversão das suas contas de trading reais em uma ou mais contas sem-Swap, pelo período no
qual as suas contas de trading reais foram convertidas em uma ou mais contas sem-Swap.

7. A Aglobe Investments Ltd reserva o direito de revogar o estatuto de uma conta sem-Swap sem
ter prestar justificações sobre isso. Se a Aglobe Investments Ltd detetar que uma Conta sem-
Swap está a ser aproveitada para tirar partido do não pagamento de swaps, com o intuito de, mas
não exclusivo a: fraude, manipulação, arbitragem de reembolso, manutenção de trades, ou outras
formas de atividade ilegítima ou fraudulenta com o uso de contas sem-Swap, reservamos o direito
de tomar ações imediatas na forma de:

8. Informamos que reservamos o direito a cancelar o estatuto de conta sem-Swap concedido a
quaisquer contas reais a qualquer momento, sem sermos obrigados a fornecer explicação ou
justificação.

atualizar taxas específicas relacionadas com as contas sem-Swap no seu site, de tempos a
tempos.

(a)

aplicar, sem aviso prévio, taxas de comissões adicionais que digam respeito a pagamentos
de ex-dividendos para CFDs sobre índices, ações individuais e ETFs para trades mantidas
durante os dias de ex-dividendos.

(b)

revogar o estatuto da conta sem-Swap para todas as contas de trading reais que estão sob
suspeita de exploração;

(a)

Terminação do acordo de cliente.(b)
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