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Introdução
Este documento é importante e contém os termos em que
fornecemos o nosso trading de metais preciosos, CFD e divisas
online (os “Serviços”) para você.

Devido a restrições regulamentares da CFTC e em conformidade
com o Dodd-Frank Act, HANTEC MARKETS LTD NÃO 
PODE ABRIR CONTAS PARA RESIDENTES DOS  
ESTADOS UNIDOS*.

É fundamental que você leia e compreenda estes termos e 
garantiremos que você tenha uma oportunidade adequada 
de fazer isso, não permitindo que você negocie enquanto não 
nos confirmar que leu estes termos. Se tiver dúvidas, entre em 
contato conosco.

A Hantec Markets Limited (“Hantec Markets”) é autorizada 
e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros da 
República da Maurício.

1. O Contrato entre nós
O Contrato entre nós (este “Contrato”) inclui: estes termos e 
condições; e os termos e questões definidos no formulário de 
solicitação de abertura de contas e quaisquer sub-mandatos.

1.1.1  Este Contrato representa todos os termos acordados 
entre nós com relação aos Serviços, a menos que tenhamos 
concordado por escrito complementar ou modificar  
este Contrato.

1.2. Data de vigência
1.2.1.  Este Contrato entrará em vigor no dia anterior à data 
em que você preencher e assinar o Formulário de Solicitação 
de Abertura de Conta ou na data em que você começar a 
usar os Serviços (sendo um dia em que estamos abertos para 
negociações ou no próximo dia útil, se não estivermos abertos, 
um “Dia útil”). As nossas obrigações contidas neste Contrato 
em relação aos nossos Serviços se tornarão efetivas no Dia 
Útil em que recebermos uma transferência de fundos para a 
sua conta.

1.3. Direitos de cancelamento
1.3.1.   Você tem o direito de cancelar este Contrato no prazo 
de 14 dias a partir do Dia Útil em que nós recebermos seu 
Formulário de Solicitação de Abertura de Conta preenchido. 
Se você deseja cancelar este Contrato, por favor, informe o 
seu contato na Hantec Markets ou escreva para nós: Suite 
208, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 
72201 Ebene, República de Maurício ou envie e-mail para  
info-mu@hmarkets.com.

1.3.2.   Se você não exercer este direito de cancelar dentro do 
prazo necessário, você ainda poderá exercer o seu direito de 
rescindir este Contrato sob a cláusula 2.34.1.1.

1.3.3.  Você concorda que o direito de cancelamento e o 
direito de rescisão contidos no Contrato estão relacionados 
apenas ao cancelamento ou rescisão do Contrato. Tal 
cancelamento ou rescisão não afetará a conclusão das 
transações iniciadas antes de recebermos o seu aviso de 
cancelamento ou rescisão. O cancelamento ou rescisão não 
afetará os seus ou os nossos direitos adquiridos, indenizações, 
compromissos existentes ou qualquer outra disposição 
contratual destinada a sobreviver à rescisão deste Contrato.

1.3.4.  Nenhuma penalidade será aplicada ao cancelamento, 
no entanto, você pagará nossas taxas de forma proporcional 
à data do cancelamento e quaisquer despesas adicionais 
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necessariamente incorridas por nós (ou por terceiros) 
no cancelamento deste Contrato e por quaisquer perdas 
necessariamente realizadas ao liquidar ou concluir transações
pendentes e transferir seus fundos de volta para você.

1.3.5.   Você deve observar que forneceremos os Serviços a 
você até recebermos um aviso de cancelamento de acordo com 
seu direito de cancelamento e, se você cancelar, o valor que 
receberá de volta, poderá ser menor que o seu investimento 
inicial devido a valores de mercado flutuantes, pagamento 
de quaisquer taxas devidas para nós, custos incorridos e 
quaisquer custos incorridos por nós devido a circunstâncias 
fora de nosso controle.

*Um residente nos Estados Unidos significa qualquer um dos
seguintes: qualquer pessoa natural que resida nos Estados 
Unidos; qualquer corporação, parceria, associação ou outra 
entidade legal criada ou organizada sob as leis de qualquer 
jurisdição dos Estados Unidos; uma filial ou agência de uma 
entidade estrangeira localizada nos Estados Unidos; uma 
relação de confiança na qual o administrador seja residente 
dos Estados Unidos; uma propriedade da qual uma pessoa 
residente nos Estados Unidos seja o executor ou administrador; 
ou qualquer conta mantida em benefício de uma pessoa 
residente nos Estados Unidos.

2. Termos e Condições aplicáveis aos Serviços
2.1. Hantec Markets Limited
A Hantec Markets Limited é autorizada e regulamentada pela
Comissão de Serviços Financeiros da República de Maurício.

Nossa local principal de negócios fica em Suite 208, 2nd Floor,
The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, 
República de Maurício (iremos notificá-lo de qualquer alteração
em nosso local principal de negócios), nosso número de 
telefone é 020 7036 0888 e nosso endereço de e-mail é  
info-mu@hmarkets.com

2.2. Serviços de negociação não aconselhados
2.2.1.    A menos que nós tenhamos concordado em fornecer
consultoria de investimento e tenhamos feito uma 
recomendação pessoal em relação a uma transação em 
particular, oferecemos &quot;serviços de negociação não 
aconselhados&quot;, o que significa que nós compramos de 
você ou vendemos investimentos para você ou compramos 
ou vendemos investimentos em seu nome, quando você não 
desejar que o aconselhemos sobre os méritos ou a adequação 
da transação para você.

2.2.2.  Qualquer instrução que você nos der em relação a 
serviços de negociação não aconselhados devem ser dadas 
por você através dos nossos sistemas de transações de metais
preciosos, CFDs e divisas online (a “Plataforma Online”), a 
menos que concordemos de outra forma.

2.2.3.  Forneceremos preços aos que a moeda, o metal  
precioso e o CFD relevantes podem ser comprados ou vendidos 
verbalmente ou por meio da Plataforma Online.

2.2.4.  Você é obrigado a liquidar cada transação na data 
acordada conosco para a liquidação ou, se não houver essa 
data, no segundo dia útil após a execução de uma ordem por 
nós ou em outra data que possamos determinar (a “Data do 
Valor”)

2.3. Adequação
2.3.1.  Mesmo se não estivermos fornecendo conselhos de 
investimento, para certos tipos de investimento (considerados 
por nós investimentos complexos) quando recebermos 
instruções para negociar de forma não aconselhada, 
avaliaremos a adequação de tais instruções com o seu 
conhecimento, experiência e compreensão dos riscos 
envolvidos. Caso não tenhamos informações suficientes para 
fazer essa avaliação, reservamo-nos o direito de não agir de 
acordo com as instruções que recebermos de você.

2.3.2.   Se considerarmos que (com relação às informações 
que possuímos sobre você) uma transação é inadequada, 
alertaremos você sobre isso. Se você desejar prosseguir 
com a transação após receber este aviso, você será o único 
responsável por essa decisão.

2.4. Confirmações
2.4.1. Quando negociamos por você de forma não 
aconselhada, nós forneceremos um aviso em formato 
eletrônico, confirmando a execução da sua ordem e detalhes 
da transação (como o preço e qualquer taxa de câmbio 
usada para uma conversão de moeda). Você deve verificar 
cuidadosamente a confirmação e nos informar imediatamente 
sobre quaisquer erros. A menos que você nos avise dentro 
de 24 horas que há um erro na confirmação que enviamos, 
será considerado obrigatório para você (na ausência de erro 
manifesto).

2.5. Melhor execução
2.5.1.  Quando executamos uma ordem em seu nome, 
tomaremos todas as medidas razoáveis para obter o melhor 
resultado possível para você, levando em consideração diversos 
fatores relevantes. Para obter a melhor execução, adotamos 
uma política de execução de ordens disponível em nosso site. 
Nossa política de execução de ordens é revisada periodicamente 
e sempre que ocorre uma alteração relevante que afeta nossa 
capacidade de continuar a fornecer a melhor execução. Ao 
celebrar este Contrato, você confirma que concorda com  
esta política.

2.5.2.     Observe que instruções específicas suas com relação à 
execução de ordens pode impedir-nos de seguir nossa política 
de execução de ordens em relação aos elementos de execução 
cobertos pela instrução específica.

2.5.3. Quando realizamos transações em seu nome, 
denominadas em uma moeda estrangeira que não seja a 
moeda base da sua conta (como essa moeda básica é fornecida 
no Formulário de Solicitação de Abertura de Conta), podemos 
realizar as transações de moeda necessárias ( juntamente com 
as transações de hedge, transação por transação) na data 
de liquidação da transação, e não na data de negociação às 
nossas taxas de câmbio então vigentes.

2.5.4.  Quando necessário, os pagamentos em sua conta 
podem ser convertidos na moeda base da sua conta.

2.6. Capacidade
2.6.1.    A menos que concordemos de outra forma no 
momento da negociação, seremos a contraparte de todas as 
suas transações e agiremos como principal e não como agente 
em seu nome. A menos que concordemos de outra forma, 
trataremos você individualmente como nosso cliente para 
todos os fins e você será direta e totalmente responsável pelo 
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cumprimento das obrigações decorrentes de cada transação 
que celebrarmos com você ou em seu nome. Não temos nem 
procuramos ter nenhum relacionamento com terceiros em 
nome de quem pode ser reivindicado que você está agindo.

2.7. Agregação
2.7.1.    Sujeitos a quaisquer regras ou regulamentos da FSC, 
podemos agregar transações em relação à sua conta com 
as de outros clientes e de nossos funcionários e associados 
(incluindo qualquer empresa holding ou subsidiária (conforme 
definido na Lei de Sociedades de 2001) periodicamente, de 
nossa e/ou qualquer empresa subsidiária de qualquer empresa 
holding, uma “Empresa Associada”) e seus funcionários sem 
consultar você primeiro. Agregaremos apenas a sua ordem se 
acreditarmos que é provável que a agregação da sua ordem 
funcionará de maneira geral para sua vantagem. No entanto, 
você deve observar que o efeito da agregação pode funcionar 
em sua desvantagem em relação a uma ordem específica.

2.8. Uso da nossa plataforma online
2.8.1.   Você poderá colocar ordens pelas taxas de câmbio e 
preços exibidos na Plataforma Online.

2.8.2.  A propriedade dos materiais e do texto contidos 
em nosso site, acessados a partir dele, ou de outra forma 
distribuídos a você por nós, é confidencial e protegida por 
direitos autorais. Você concorda que este material e texto são 
para seu uso pessoal e que você não os divulgará a ninguém. 
Todas as comunicações eletrônicas entre as partes no curso 
dos negócios podem ser monitoradas por nós de acordo com 
a lei relevante.

2.8.3.  Nós o notificaremos da senha da sua conta da  
Plataforma Online por telefone, carta ou e-mail. Suas 
informações pessoais serão solicitadas como forma de verificar 
sua identidade antes que a senha seja liberada por telefone. 
Sua senha é estritamente confidencial e você concorda em 
assumir total responsabilidade por todas as transações, 
perdas, custos e despesas, caso qualquer transação seja aceita 
e concluída por nós após a senha ter sido fornecida a você.

2.8.4.   Você concorda que, ao usar a Plataforma Online, deu 
seu consentimento prévio e expresso para receber e transmitir 
instruções para execução fora de um mercado regulamentado 
ou de um sistema de trading multilateral.

2.8.5.     Você nos fornecerá uma lista de pessoas devidamente
autorizadas por você para acessar a Plataforma Online em seu
nome (cada uma “Usuário Autorizado”). Você deve nos notificar
imediatamente quando qualquer nova pessoa se tornar um 
Usuário Autorizado ou quando qualquer Usuário Autorizado 
existente não tiver mais o direito de ser um Usuário Autorizado.
Após o recebimento desse aviso, a alteração no Usuário 
Autorizado entra em vigor imediatamente (ou na data 
especificada no aviso). No entanto, esse aviso não afetará 
nenhuma instrução já executada antes do recebimento desse 
aviso. Todas as instruções dadas e aceitas por um Usuário 
Autorizado serão consideradas instruções autorizadas por 
você e serão vinculativas para você.

2.8.6.    Você deve garantir que cada Usuário autorizado saia e
feche o navegador da Internet depois de usar a Plataforma 
Online.

2.8.7.    Você nos avisará imediatamente se tiver algum motivo 
para acreditar que seu login e senha não foram mantidos em 
sigilo e protegidos ou que possam ter sido conhecidos por 
outras pessoas.

2.8.8.  Podemos, a qualquer momento, sem aviso prévio, 
suspender, retirar ou negar o acesso à Plataforma Online por 
qualquer motivo, incluindo, entre outros, segurança, qualidade 
de serviço, falha no pagamento de um valor quando vencido 
ou violação por você de qualquer disposição de este Acordo.

2.9. Transmissão de ordens
2.9.1.       A menos que acordado de outra forma por nós, todas 
as ordens de negociação devem ser fornecidas a nós através 
da Plataforma Online. Essa ordem não entrará em vigor a 
menos que seja realmente recebida por nós.

2.10. Ordens não vinculativas
2.10.1.   Quando você clica no botão enviar para colocar uma 
ordem por meio de nossa Plataforma Online (ou nos der uma 
ordem por qualquer outro meio que possamos concordar), não 
teremos a obrigação de aceitá-la ou, se aceita, não temos a 
obrigação de executá-la. Ordens não executadas podem ser 
canceladas a nosso critério. Depois que uma ordem for inserida 
em nossa plataforma online, ela não poderá ser alterada ou 
cancelada por você.

2.10.2.       Nós nos esforçaremos para aconselhá-lo prontamente 
se surgirem circunstâncias em que não possamos aceitar ou 
executar suas ordens, desde que não tenhamos nenhuma 
obrigação de fornecer a você nossos motivos para não agir de
acordo com suas ordens e desde que não sejamos responsáveis
perante você de nenhuma forma se recusarmos a seguir suas 
ordens.

2.11. Depósito de margem
2.11.1.  Antes de executar qualquer ordem, podemos, a 
nosso critério absoluto, exigir um depósito do valor que 
especificarmos em relação a qualquer responsabilidade real, 
antecipada ou contingente que você possa ter para nós em 
relação a posições abertas antecipadas ou existentes que você 
possui ou terá conosco (o “Depósito de Margem”).

2.11.2.  Reservamo-nos o direito de alterar os requisitos 
de margem a qualquer momento e qualquer alteração pode 
entrar em vigor imediatamente. Podemos informá-lo por 
e-mail, por meio da plataforma de negociação eletrônica, 
ligação telefônica, fax, post, mensagem de texto ou publicação 
de aviso de alteração em nosso site. É sua responsabilidade 
conhecer sempre o requisito de margem atual aplicável à sua 
conta e às suas posições abertas.

2.12. Limitações da plataforma online
Devido às limitações de uma plataforma on-line, onde é possível 
um mercado ficar negativo, reservamo-nos o direito de fechar 
quaisquer posições em aberto e/ou liquidar o mercado em um 
nível predeterminado no positivo ou no melhor preço possível, 
o que também pode ser negativo;

2.13. Liquidez
Podemos, onde e na extensão permitida pelas leis e 
regulamentos aplicáveis, adotar uma ou mais das seguintes 
medidas para protegê-lo:

•  cessar ou suspender a negociação e/ou recusar-nos a
entrar em negociações ou aceitar ordens;

•  fazer alterações em nossos tempos normais de trading
  para todos ou quaisquer mercados;

•  fazer alterações em nossos preços e spreads;

•  alterar o nível de stop out aplicável à sua conta;
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•  fechar quaisquer posições abertas cancelar e/ou 
preencher qualquer ordem e/ou fazer alterações nos 
preços e/ou limitar a quantidade de qualquer negociação, 
posições abertas e ordens.

•  tomar ou omitir todas as outras ações que consideramos
sensatas nas circunstâncias para proteger a nós mesmos 
e a nossos clientes como um todo.

Tomaremos medidas sensatas para notificá-lo sobre qualquer 
decisão que possamos tomar antes de tomar qualquer medida,
dentro do possível. Se não for possível notificá-lo com 
antecedência, você será notificado imediatamente ou após  
a ação.

Não seremos responsáveis por qualquer perda ou dano 
resultante da cláusula 2.12. e 2.13. deste Contrato, desde que 
ajamos de maneira sensata..

2.14. Fundos liberados
2.14.1.   Você deve sempre ter fundos suficientes liberados 
conosco antes de executarmos qualquer ordem. Indicaremos 
a quantia necessária como Depósito de Margem para cada 
ordem.

2.14.2.    Só aceitaremos fundos seus quando:

• eles vierem de uma conta mantida em seu nome, em
conjunto ou individualmente, o pagamento for originário 
de você e nos reservamos o direito de verificar a conta 
bancária se o pagamento for feito por transferência 
bancária.

•  forem feitos em seu nome por um corretor de
apresentação; tivermos um acordo em vigor com o 
corretor de apresentação; e fizermos todas as verificações 
necessárias para verificar a conta com a qual o pagamento 
é feito.

2.14.3.    Se sua conta tiver um valor em dinheiro negativo, por 
qualquer motivo, incluindo, sem limitação, o fechamento de 
suas posições sob o termo 2.17 ou a rescisão deste Contrato, 
esse valor em dinheiro negativo representa uma dívida que 
nos é devida e pagável imediatamente.

2.15. Lucros, Perdas e Cobranças de Juros sobre
2.15.1.  Para qualquer posição aberta mantida por você, 
periodicamente creditaremos sua conta com lucros e juros 
ganhos ou debitaremos de sua conta por perdas e juros 
incorridos desde a data acordada conosco até a Data do Valor 
(conforme definido na cláusula 2.2.4 acima) ou até que a 
posição seja fechada ou liquidada, da seguinte maneira:

•  para a compra de uma moeda contra a venda de outra 
moeda e se a moeda comprada tiver uma taxa de juros 
mais alta que a moeda vendida, os juros daí resultantes 
serão creditados em sua conta;

•  para contratos de metais preciosos, os juros decorrentes
da compra ou venda de metais preciosos serão creditados 
ou debitados na sua conta;

•  no caso de uma taxa de juros negativa, os juros daí
resultantes serão debitados na sua conta;

•  no caso de CFDs, cobraremos uma taxa de juros em
 relação a cada posição aberta [longa (ou comprada)] 

e:

•  no  caso  de  posições  longas  (ou compradas),
estabeleceremos a diferença entre o preço ou o nível em 
que entramos na transação com você e o preço ou o nível 
do objeto (ou subjacente) na Data do Valor, se for maior, 
pagaremos a diferença para você, mas se for menor, você 
pagará a diferença para nós;

•    no caso de posições curtas (ou vendidas), estabeleceremos
a diferença entre o preço ou o nível em que entramos na 
transação com você e o preço ou o nível do objeto (ou 
subjacente) na Data do Valor, se for menor, pagaremos 
a diferença para você, mas se for maior, você pagará a 
diferença para nós.

2.15.2.  Em todos os casos, os juros serão à taxa que  
determinamos periodicamente e publicados em nosso site.

2.16. Adiantamentos e Taxa de Juros
2.16.1.
• Se você não puder ou não estiver disposto a estabelecer 
qualquer transação na Data do Valor ou na data em que 
exigiremos o estabelecimento, poderemos (mas sem a 
obrigaçãode fazê-lo) fazer um adiantamento sobre o valor 
necessário para o estabelecimento direto de qualquer 
transação, no todo ou em parte, e você se compromete a 
reembolsar o equivalente em dólar dos EUA (à taxa de câmbio 
ou taxas conforme estipularemos) mediante demanda com 
juros à taxa de 3% ao ano acima da taxa básica de empréstimo 
na República de Maurício por enquanto em vigor, calculada 
diariamente a partir da data de tal adiantamento até e inclusive 
a data do reembolso integral. Os juros à taxa acima serão 
cobrados pelos seguintes itens:

•  Qualquer parte do Depósito de Margem ou Depósito de
Margem adicional não pago ou depositado na forma de 
dinheiro; e

• Qualquer valor devido a nós que permaneça pendente.

2.16.2.   Esta cláusula 2.16 não deve ser interpretada como 
obrigando-nos a fazer qualquer adiantamento a você, nem 
deve prejudicar quaisquer dos direitos e recursos que temos 
contra você ou qualquer outra pessoa sob este Contrato ou 
outra forma conferida pela lei aplicável..

2.17. Liquidação Forçada
2.17.1.
Você é obrigado a manter um nível suficiente de Depósito 
de Margem. Nós nos reservamos o direito de fechar todas as 
posições abertas:

•  ise, a qualquer momento, o Depósito de Margem mantido
por nós estiver se aproximando ou não for mais suficiente 
para cobrir a marca negativa para o valor de mercado de 
qualquer uma ou todas as posições em aberto que você 
tiver conosco; 

ou

•  se, a qualquer momento, o limite de crédito pré-acordado
atribuído a você não for mais suficiente para cobrir a 
marca negativa do valor de mercado de qualquer uma ou 
todas as posições abertas que você abriu conosco.

2.17.2.  Teremos o direito, a nosso critério absoluto, de 
determinar a marcação a valor de mercado periodicamente. 
Além de outros recursos disponíveis, se você não pagar uma 
quantia no vencimento deste Contrato, temos o direito de 
encerrar (comprando ou vendendo) uma ou todas as suas 
posições abertas.



6

2.17.3.    Não somos obrigados a entrar em contato com você 
antes de tomarmos as medidas relevantes sob a cláusula 2.17.1. 
Se, no entanto, o fizermos, a chamada de margem poderá ser 
feita por e- mail, através da plataforma de trading eletrônica, 
telefone, fax, post ou mensagem de texto. Considera-se que a 
chamada de margem foi recebida se deixamos uma mensagem 
solicitando que você entre em contato conosco ou se não 
conseguimos deixar uma mensagem, mas fizemos todos os 
esforços possíveis para fazê-lo.

2.18. Erro de cotação
2.18.1.    Faremos todos os esforços possíveis para fornecer 
cotações atualizadas para todas as moedas, metais preciosos 
e outros instrumentos negociados em ou através de nossa 
Plataforma Online, no entanto, não garantimos que os preços 
cotados sejam precisos.

2.18.2.   De acordo com a cláusula 2.31.1, se ocorrer um erro 
de cotação devido a um erro tipográfico ou outro erro óbvio em 
uma cotação ou indicação (o “Erro de Cotação”), não seremos 
responsáveis por quaisquer danos, reclamações, perdas, 
responsabilidades ou custos decorrentes do Erro de Cotação. 
Nós nos reservamos o direito de fazer os ajustes necessários 
para corrigir o Erro de Cotação e fechar qualquer posição 
aberta com base em um Erro de Cotação. Qualquer disputa 
decorrente de um Erro de Cotação será resolvida com base 
no valor justo de mercado, conforme determinado por nós 
agindo razoavelmente, da moeda relevante no momento em 
que ocorreu esse Erro de Cotação.

2.19. Limites de Crédito
2.19.1. Nós podemos, mas não temos obrigação de, 
conceder a você um limite de crédito em uma moeda acordada 
que pode ser compensada com uma marca negativa do valor 
de mercado em uma posição aberta ou um valor aplicável a 
perdas de trading não liquidadas em algumas ou todas as 
negociações (tanto individualmente como em agregadas ou 
ambas).

2.19.2.    Se a marca negativa para o mercado de uma posição
aberta estiver se aproximando ou exceder seu limite de crédito,
nós nos reservamos o direito de exigir que você pague uma 
quantia além do Depósito de Margem, a nosso critério absoluto.
Qualquer limite de crédito definido pode ser reduzido ou 
retirado a qualquer momento, mediante notificação por escrito.

2.19.3.  Se agirmos de acordo com uma instrução que 
resultasse em um limite de crédito excedido:

•  não somos obrigados a aconselhá-lo sobre isso;

•  você será responsável por todos os valores devidos,
incluindo aqueles acima de qualquer limite de crédito;

•  não  somos  obrigados  a  agir  de  acordo  com  instruções
subsequentes em que um limite de crédito possa ser 
excedido.

2.20. Limites de autorização
2.20.1.     Você pode nos notificar sobre um limite de autorização
aplicável a algumas ou todas as negociações, em geral ou para
Usuários Autorizados específicos. Você pode retirar esse limite 
de autorização a qualquer momento, notificando-nos por 
escrito. Podemos, a nosso critério absoluto, impor um limite 
de autorização a você e/ou a qualquer Usuário Autorizado 
ou alterar qualquer limite a qualquer momento, mediante 
notificação por escrito, de acordo com a cláusula 2.29.

2.21. Interesses e conflitos materiais
2.21.1.    Como parte de uma organização internacional que 
fornece vários serviços a vários clientes, pode haver momentos 
em que haja um conflito entre nossos interesses ou o interesse 
de uma Empresa Associada e o serviço que devemos a 
você ou a qualquer outro cliente, ou um conflito entre os 
diferentes interesses de dois ou mais clientes a quem, em 
cada caso, devemos um serviço. De acordo com a legislação 
da República de Maurício, somos obrigados a adotar medidas 
com o objetivo de tomar todas as medidas razoáveis   para 
gerenciar tais conflitos de interesse que constituam ou deem 
origem a um risco material de danos aos interesses de nossos 
clientes. Estabelecemos uma política abrangente de conflitos 
de interesse para identificar e gerenciar esses conflitos de 
interesse reais ou potenciais. Quando não considerarmos que 
os acordos sob nossa política de conflitos de interesses são 
suficientes para gerenciar um conflito em particular, iremos 
informá-lo da natureza e/ou origem do conflito. Nossa política 
completa de conflitos de interesses está disponível mediante 
solicitação

2.22. Dinheiro do cliente
2.22.1.  Todos os valores mantidos em sua conta serão 
recebidos e mantidos por nós como dinheiro do cliente e 
segregados (“Fundos Segregados”) por nós. A menos que 
você nos tenha notificado o contrário por escrito, podemos 
deter Fundos Segregados em uma conta segregada localizada 
fora da República de Maurício ou repassar dinheiro retido em 
seu nome a uma corretora intermediária, agente de liquidação 
ou contraparte localizado fora da República de Maurício. O 
regime legal e regulatório aplicável a qualquer pessoa pode 
ser diferente do da República de Maurício e, no caso de 
insolvência ou falha equivalente dessa pessoa, seu dinheiro 
pode ser tratado de maneira diferente do tratamento que seria 
aplicado se o dinheiro fosse mantido em uma conta segregada 
na República do Maurício.

2.22.2.   Você concorda que, no caso de não haver movimento 
na sua conta por um período de pelo menos sete anos (apesar 
de quaisquer pagamentos ou recibos de cobranças, juros ou 
itens semelhantes) e/ou não conseguirmos rastreá-lo, apesar 
de ter tomado medidas razoáveis para fazer isso, poderemos 
liberar seu dinheiro da conta segregada e descartá-lo a nosso 
critério exclusivo.

2.23. Confidencialidade
2.23.1.   Nós faremos o possível para garantir que todas as 
informações confidenciais relacionadas a você e sua conta 
sejam mantidas em sigilo. No entanto, você nos autoriza a 
divulgar informações (confidenciais ou não):
• aos nossos funcionários (ou funcionários de nossos agentes,
nomeados ou custodiantes ou outras pessoas designadas por 
nós em conexão com a sua conta) com base na necessidade de
conhecimento;

•  à FSC e a qualquer outra autoridade reguladora, na 
medida em que eles tenham direito às informações 
solicitadas;

•  caso contrário, conforme exigido por lei, melhores práticas
de negócios de investimento, regulamentos do setor ou 
códigos de prática;

• nas circunstâncias descritas na cláusula 2.24 abaixo.
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2.24. Proteção de dados
2.24.1. Quando você fornece seus dados pessoais no 
Formulário de Solicitação de Abertura de Conta ou confirma 
que eles estão atualizados, precisos e completos.

Usaremos seus dados pessoais de acordo com a Lei de 
Proteção de Dados de 2004.

2.24.2. You Você concorda que podemos verificar suas 
informações pessoais com outras informações fornecidas ou 
mantidas por nós sobre você para verificar sua identidade e 
outras informações relacionadas a você e também poderemos 
realizar avaliações de crédito sobre você. Ao fazer isso, suas 
informações pessoais podem ser necessariamente divulgadas 
a terceiros.

2.24.3. Todas as informações pessoais sobre você, incluindo 
informações pessoais sensíveis, que adquirimos podem ser 
armazenadas (por meios eletrônicos e outros) e usadas por 
nós das seguintes maneiras:

•  para nos permitir fornecer serviços a você;

•  para responder a pedidos de informações suas;

•  para entrar em contato com você depois de solicitar
informações para ver se podemos fornecer mais 
assistência;

•  para fins estatísticos e para análise de mercado e produto;

•  para desenvolver e melhorar os produtos e serviços que
fornecemos e/ou podemos fornecer a você (e/ou à sua 
organização);

•  para nossos próprios fins administrativos (incluindo, entre
outros, a manutenção de nossos registros) e para fins de 
conformidade;

•  para a prevenção de fraudes ou outros crimes e sua
detecção;

•  para impedir ou detectar abusos de nossos Serviços ou
qualquer um de nossos direitos e fazer cumprir ou aplicar 
nossos termos e condições e/ou outros acordos ou 
proteger nossa propriedade ou direitos (ou de terceiros);

•  para entrar em contato com você (por exemplo, por
telefone, fax, e-mail ou outros meios) para informá-lo 
sobre produtos ou serviços que acreditamos ser do seu 
interesse;

•  para permitir que nossas empresas associadas também
entrem em contato com você (por exemplo, por telefone, 
fax, e-mail ou outros meios) para informá-lo sobre 
produtos ou serviços que eles acreditem que podem ser 
do seu interesse;

•  nós podemos, periodicamente, executar ou instruir outras
pessoas a realizar certas verificações de lavagem de 
dinheiro impostas a nós por lei, necessárias para a 
prevenção e detecção de crimes, lavagem de dinheiro e, 
em particular, financiamento internacional do terrorismo. 
Podemos usar a equipe empregada pelas Empresas 
Associadas, neste país ou no exterior ou, se apropriado, 
contrataremos profissionais especializados para realizar 
esse trabalho, aqui ou no exterior. De qualquer forma, 
qualquer equipe envolvida nessas verificações será 
especialmente treinada e não compartilhará informações 
sobre você com terceiros, a menos que

•  seja permitido por lei fazê-lo. Essa equipe deve sempre
agir de acordo com nossas instruções e essas verificações 
serão realizadas em um ambiente seguro. Você concorda 

com o compartilhamento de suas informações pessoais 
dessa maneira para esses fins. Observe que podemos 
usar serviços de verificação eletrônica para fins de 
identificação.

2.24.4.   Exceto quando indicado acima, não forneceremos 
suas informações pessoais a organizações fora de nossas 
Empresas Associadas para usá-las para seus próprios fins de 
marketing sem o seu consentimento, mas poderemos divulgar 
suas informações pessoais fora de nossa organização:

•para outras organizações que possamos contratar para 
executar ou ajudar na execução de nossos Serviços ou para 
nos aconselhar, desde que elas tenham apenas acesso às suas
informações pessoais para executar essa assistência, serviços 
ou consultoria e não para outros fins.

• Nós nos esforçaremos para garantir que qualquer organização
se comprometa a adotar medidas de segurança apropriadas 
em relação aos seus dados pessoais e de terceiros; nas 
circunstâncias em que possamos ser obrigados ou autorizados
por lei, ordem judicial, autoridades reguladoras ou 
governamentais a divulgar suas informações pessoais.

2.24.5. Às vezes, podemos transferir suas informações 
pessoais para países que não oferecem o mesmo nível 
de proteção de dados que a República de Maurício. Se 
pretendermos fazer isso, quando for prático e apropriado, 
antes de fazê-lo, estabeleceremos acordos contratuais para 
garantir a proteção adequada de suas informações e nos 
esforçaremos para garantir que esses acordos contratuais 
cumpram os padrões exigidos pela Autoridade de Proteção de 
Dados da República de Maurício.

2.24.6.   Temos procedimentos de segurança que cobrem o 
armazenamento e a divulgação de suas informações pessoais 
para impedir o acesso não autorizado e cumprir nossas 
obrigações legais.

2.24.7.     Você tem o direito de pedir detalhes das informações
pessoais que mantemos sobre você, os propósitos para os 
quais elas estão sendo ou serão processadas e os destinatários 
ou classes de destinatários a quem elas estão sendo ou serão 
divulgadas. Se você deseja solicitar cópias dessas informações,
entre em contato conosco. Podemos cobrar uma taxa pelo 
fornecimento dessas informações a você (cujos detalhes estão
disponíveis mediante solicitação). Se você nos solicitar por 
escrito, também corrigiremos, excluiremos e/ou bloquearemos 
as informações pessoais de processamento adicional, se essas
informações forem imprecisas.

2.25. Cookies
2.25.1.  Os cookies são pequenas partes de informações 
enviadas por um navegador da Web para que possam ser 
lidas posteriormente a partir desse navegador. Os cookies 
podem ser usados em algumas páginas da nossa plataforma 
e site online para fornecer aos usuários uma experiência de 
navegação mais personalizada. Os cookies não são usados 
para determinar a identidade pessoal de quem apenas visita 
nosso site.

2.25.2.    Você pode escolher se e como um cookie será aceito,
alterando suas preferências e opções no seu navegador. No 
entanto, talvez você não consiga acessar algumas partes do 
site e da Plataforma Online se optar por desativar a aceitação 
de cookies. Portanto, recomendamos que você permita que 
a aceitação de cookies se beneficie de todos os serviços em 
nosso site e na Plataforma Online.
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2.26. Propriedade Intelectual
2.26.1.  Você concorda que somos o único proprietário 
(exceto na medida de propriedade de quaisquer licenciadores 
terceirizados e exceto na medida em que seja licenciada por 
qualquer uma de nossas empresas associadas) de todos os 
direitos, títulos e interesses na Plataforma Online e quaisquer 
informações ou dados gerados pela Plataforma Online.

2.26.2.  Em nenhum momento você deve assumir 
compromissos por nós ou em nosso nome ou usar nossa 
propriedade intelectual para qualquer finalidade. Você não 
usará nosso nome ou propriedade intelectual sem a nossa 
aprovação prévia por escrito, nem se representará como 
afiliado ou autorizado a agir por nós.

2.27. Reclamações e disputas
Se você tiver uma reclamação em relação aos nossos Serviços,
poderá, em primeira instância, escrever ao nosso Diretor de 
Compliance. Detalhes de nossa política interna de reclamações
estão disponíveis mediante solicitação. Se você estiver 
insatisfeito com o resultado do nosso procedimento de 
reclamações, poderá reclamar diretamente à Comissão de 
Serviços Financeiros. A Comissão de Serviços Financeiros 
pode ser contatada pelo telefone 403 7000 ou você pode 
encontrar mais detalhes no site www.fscmauritius.org

2.28. Compensação
2.28.1.  Atualmente, não existe um esquema legal de 
compensação em vigor se não conseguirmos cumprir nossos 
passivos em relação aos negócios de investimento.

2.29. Comunicação entre nós
2.29.1. Comunicação conosco por correio
A menos que o aconselhemos em contrário, nosso endereço 
para comunicação por escrito é Hantec Markets Limited, Suite 
208, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 
72201 Ebene, República de Maurício.

2.29.2.  Comunicação conosco durante uma reunião em 
pessoa ou por fax ou telefone Nós (sujeito à cláusula 2.10) 
agiremos de acordo com as instruções recebidas durante uma 
reunião em pessoa, por telefone ou fax, mas não podemos 
aceitar qualquer responsabilidade por qualquer inconsistência 
entre instruções dadas pessoalmente, por telefone ou fax e 
qualquer confirmação subsequente por escrito.

2.29.3. Comunicações por e-mail
Você concorda que podemos nos comunicar com você por 
e-maile (sujeito à cláusula 2.10) agir de acordo com as 
instruçõesrecebidas por e-mail. Você reconhece e aceita os 
riscos inerentesao e-mail, principalmente por sua interceptação 
não autorizada epor não atingir o destinatário pretendido. Por 
favor, avise-nos porescrito se você não concordar com o uso 
de e-mail como um meiode comunicação em relação a este 
Contrato e seu assunto.

2.29.4.  Comunicação conosco pelo seu terceiro nomeado 
Se você nos autorizar a aceitar as instruções de um terceiro 
nomeado, faremos isso até recebermos uma notificação 
sua dizendo o contrário. As mesmas regras se aplicam 
às instruções dadas pessoalmente, escritas, por telefone, 
enviadas por fax ou e-mail recebidas de terceiros, assim como 
nas instruções recebidas de você, e você deve garantir que o 
terceiro nomeado cumpra essas regras.

2.29.5. Comunicações nossas para você
Nós escreveremos, enviaremos por fax, telefone ou e-mail 
a você e/ou, conforme o caso, a terceiros autorizados por 
você, no(s) endereço(s) e outros dados de contato, conforme 
estabelecido no Formulário de Solicitação de Abertura de 
Conta ou em qualquer outro endereço(s) e outros dados de 
contato que você nos notifica por escrito. Para nos ajudar a 
gerenciar e administrar sua conta adequadamente, nossos 
representantes ou funcionários podem ocasionalmente ligar 
para você ou visitá-lo sem informar isso primeiro.

2.29.6. Instruções aparentes
Desde que ajamos de maneira sensata, você nos autoriza a 
confiar nas instruções por qualquer meio transmitido que 
pareça ou pretenda ser enviado por você ou por um terceiro 
autorizado por você.

2.29.7. Recebimento de instruções e avisos
Se uma instrução ou notificação sua for recebida fora do 
horário comercial (ou seja, das 9h às 17h de segunda a sexta-
feira em um dia que não seja feriado na República de Maurício), 
considera-se que a instrução ou notificação foi recebida por 
nós em no dia útil seguinte ao recebimento. Qualquer aviso 
publicado em nosso site será considerado como entregue 3 
dias após a publicação do aviso.

2.30. Seus compromissos
2.30.1. Autoridade
Você se compromete a ter total poder e autoridade para 
celebrar e instruir-nos sobre os termos deste Contrato.

2.30.2. Informação
Você se compromete:

• a que todas as informações que você nos forneceu no
Formulário de Solicitação de Abertura de Conta, durante 
reuniões conosco ou de outra forma sejam completas e 
precisas;

• a notificar-nos imediatamente de qualquer alteração
nas informações fornecidas por você no Formulário de 
Solicitação de Abertura de Conta ou de outra forma;

• nos fornecer todas as informações, documentação ou
cópia de documentação necessária, a fim de nos permitir 
executar nossos procedimentos de abertura de conta e 
realizar um monitoramento contínuo seu; 

•  nos fornecer qualquer informação adicional que possa ser
razoavelmente requerida por nós para que possamos 
cumprir nossas obrigações legais, regulamentares e 
contratuais em conexão com ou relacionadas a este 
Contrato.

2.30.3. Seus investimentos
Você se compromete a que:

• (a menos que seja acordado de outra forma conosco),
os investimentos e o dinheiro em sua conta são de sua 
propriedade e permanecem e permanecerão, pelo prazo 
deste Contrato, livres de todos os ônus, taxas e quaisquer 
outros encargos; enquanto este Contrato continuar, 
você não, exceto através de nós, negociará ou autorizará 
qualquer outra pessoa a negociar os investimentos em 
sua conta;

•  enquanto este Contrato continuar, você não irá, direta
ou indiretamente, nos responsabilizar por qualquer 
responsabilidade que não seja antecipada pelos termos 
expressos deste Contrato.
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2.30.4. Documentos Você compromete-se a assinar e/
ou produzir, no momento em que solicitarmos, quaisquer 
documentos necessários para que possamos cumprir nossas 
obrigações nos termos deste Contrato.

2.30.5. Indenização
Você nos indeniza por nossa demanda por escrito contra todos 
os procedimentos, ações, custos e despesas, reclamações, 
demandas e/ou outras responsabilidades incorridas por nós, 
nossos agentes ou qualquer candidato ou custodiante, como 
consequência de:

•  a aceitação de instruções suas ou de qualquer Usuário
Autorizado por telefone, fax ou e-mail, ou através da 
Plataforma Online;

•  qualquer violação por você ou qualquer Usuário 
Autorizado de qualquer um dos termos deste Contrato.

2.30.6.  Essa indenização não se aplicará à extensão de 
qualquer responsabilidade causada por uma violação 
deste Contrato por nós ou por negligência grave, fraude 
ou inadimplência intencional de nós, nossos agentes, um 
candidato ou custodiante.

2.31. TA extensão de nossa responsabilidade por 
nossas ações e as ações de outras pessoas
2.31.1. Nossa responsabilidade
We Cumpriremos nossos deveres com habilidade, cuidado 
e diligência razoáveis e de acordo com as instruções e 
autoridade que você nos deu. Enquanto fizermos isso, não 
podemos e não aceitamos qualquer responsabilidade por 
perda (ou perda de uma oportunidade de ganho) decorrente 
da prestação de nossos Serviços por e em seu nome. Em 
nenhuma circunstância, seremos responsáveis por qualquer 
perda direta, indireta ou consequente incorrida como resultado 
de um atraso nos fundos que chegam até você.

2.31.2. Nós aceitamos a responsabilidade pelo(s) nosso(s) 
representantes(s)
Nós aceitamos a responsabilidade pelos atos ou omissões 
em relação a este Contrato de qualquer empresa nomeada 
controlada por nós ou controlada por uma de nossas Empresas 
Associadas.

2.31.3. Custodiantes/agentes (que não sejam nossos 
próprios nomeados) Teremos um cuidado razoável em nossa 
escolha de indicados, custodiantes ou agentes e monitoraremos 
sua adequação contínua. Contanto que façamos isso (e desde 
que as perdas não surjam diretamente de nossa negligência 
grave, fraude ou inadimplência intencional), não podemos e 
não aceitamos responsabilidade por perdas decorrentes da 
negligência de um representante (que não seja nosso próprio 
representante), um custodiante ou agente, independentemente 
de a perda resultar de perdas de fundos, investimentos, 
documentos de titularidade ou outros.

2.31.4. Eventos fora do nosso controle razoável
Nós não podemos e não aceitamos a responsabilidade pelas 
perdas sofridas como resultado de nosso (ou nossos agentes,
nomeados, custodiantes ou outros por nós nomeados) não 
cumprirem estes termos (ou termos ou questões contidos no 
Formulário de Solicitação de Abertura de Conta) como resultado 
de circunstâncias fora do nosso ou do seu controle razoável. 
Essas circunstâncias incluem, entre outras, interrupção do 
fornecimento de energia, equipamentos eletrônicos ou falha do 
fornecedor. Nem objetivos nem restrições serão considerados
violados como resultado de alterações no valor dos 
investimentos causados por movimentos no mercado.

2.31.5. Perturbação do mercado
Podemos enviar um aviso (um “Aviso de Perturbação”) a 
qualquer momento, se entendermos que as condições de 
mercado ou de negociação no mercado relevante para a 
moeda, metal precioso ou outro instrumento em questão 
estão seriamente alterados. Isso inclui circunstâncias em que, 
em nossa opinião, depósitos em moeda, metais preciosos 
ou instrumento em questão não estão disponíveis para nós 
no curso normal dos negócios no mercado relevante ou 
devido a circunstâncias financeiras, políticas ou econômicas 
ou controles de câmbio nacionais ou internacionais, é 
impraticável. Quando um Aviso de Perturbação é dado, nossas 
obrigações serão suspensas enquanto negociamos acordos 
alternativos com você. Se chegarmos a um acordo antes da 
Data do Valor, essas disposições alternativas serão aplicadas. 
Se não chegarmos a um acordo dentro desse período, cada 
um de nós será liberado de nossas obrigações decorrentes da 
transação relevante.

2.31.6. Liquidez durante eventos de perturbação do mercado
ou eventos fora do nosso controle
Para protegê-lo e agir em seu melhor interesse no caso de 
condições excepcionais de mercado que estejam fora do nosso
controle e incluam, mas não se limitem a, extrema volatilidade,
redução significativa ou uma interrupção temporária ou 
permanente da liquidez em um mercado subjacente ou onde 
os preços podem ser instáveis, nós, a nosso critério, e com 
efeito imediato podemos suspender a precificação de um 
instrumento, colocar um mercado em fechamento ou tomar 
qualquer outra açãoque considerarmos razoável.

2.31.7.     Preservação de direitos nos Serviços Financeiros 
Lei de 2007 e sistema regulatório Nada neste Contrato tem o 
objetivo de ter, ou tem, o efeito de excluir ou restringir nossos 
deveres ou responsabilidades perante você sob a Lei de 
Serviços Financeiros de 2007, a Lei de Valores Mobiliários de 
2005 ou o sistema regulatório.

2.31.8. Status da agência
Em qualquer circunstância em que agimos como seu agente, 
você ficará vinculado por nossas ações. Essas circunstâncias 
podem incluir, mas não se limitar a, lidar com terceiros em seu 
nome ou providenciar que terceiros recebam ou retenham 
seu dinheiro. No entanto, nenhum dos Serviços dará origem 
a quaisquer obrigações fiduciárias ou equitativas que nos 
impeçam ou nos dificultem ou qualquer Empresa Associada 
em transações com ou para você, incluindo negociações do 
programa, atuando como formador de mercado e corretora ou 
atuando como agente na negociação com outros associados 
ou clientes e obtendo lucro com essa atividade.

2.32. Delegação e uso de associados Companhias /
agentes
2.32.1.  Podemos delegar qualquer uma de nossas 
responsabilidades sob este Contrato a terceiros.

2.33. Taxas
2.33.1.
Você concorda em nos pagar as taxas por nossos Serviços, 
conforme lhe for notificado através da Plataforma Online. 
Nosso site e outras notificações para você definem:

•  a base de cálculo de nossas taxas;

•  com que frequência elas devem ser pagas;

•  (quando relevante) se qualquer outro pagamento deve
ser recebido por nós (ou que seja do nosso conhecimento 
por uma Empresa Associada) em conexão com 
transações que realizamos com ou para você, além de, ou 
substituindo, nossas taxas.
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2.33.2. Despesas
Você concorda em nos reembolsar todos os custos e despesas
que incorremos na execução de nossos Serviços. Os custos
incluirão, mas não se limitarão a:

•  quaisquer custos e despesas mencionados no Formulário
de Solicitação de Abertura de Conta e/ou de outra forma 
notificado a você;

•  custos de transação;

•  comissões, taxas de transferência, taxas de registro,
impostos e responsabilidades e custos similares.

Nós reteremos uma garantia e um direito real de garantia sobre
quaisquer ativos em sua conta, na medida em que quaisquer 
cobranças, custos, perdas ou reivindicações pelas quais 
você nos seja responsável permaneçam não pagos. Nós o 
notificaremos de qualquer disposição de quaisquer ativos 
seus que possamos estar detendo de acordo com os direitos 
sob uma garantia ou direito real de garantia. Essa disposição 
ocorrerá se você não efetuar os pagamentos a nós até o 
vencimento. A garantia ou direito de garantia será aplicada 
em relação a cada ativo ou tipo de ativo ou classe de ativo 
compreendido em sua conta de tempos em tempos, na 
extensão de seu endividamento para conosco.

No caso de inadimplência ou atraso no pagamento de qualquer
quantia que nos seja devida, reservamo-nos o direito de cobrar
juros a uma taxa que não exceda o custo efetivo para obtermos
empréstimos nos Mercados monetários relevantes, uma 
quantia igual aos valores devidos ou outra taxa que podemos 
ter notificado você.

2.33.3. Modificações nas cobranças
Nossas cobranças podem ser alteradas periodicamente. 
Permitiremos que você tenha um aviso por escrito, com 30 dias
corridos de quaisquer alterações em nossas cobranças antes 
de implementá-las.

2.33.4. Pagamento de taxas e despesas
Você nos autoriza a deduzir as cobranças e despesas devidas 
em relação à prestação de nossos Serviços sob este Contrato 
e todas as cobranças e despesas relacionadas da sua conta 
nos horários e com a frequência que lhe foram notificados. 
Se houver saldo insuficiente na conta, você nos autoriza a 
liquidar posições ou vender quaisquer ativos que possamos 
estar mantendo na medida necessária para cobrir as taxas 
e despesas acumuladas. Se não pudermos cobrar taxas e 
despesas dessa maneira, enviaremos uma fatura a você e a 
fatura será paga no recebimento.

2.33.5. Taxas de contas inativas
Se não houver atividade há mais de seis meses em qualquer 
conta em seu nome, ela será classificada como inativa e poderá
ser cobrada a taxa de conta inativa. A taxa será cobrada a cada
seis meses após esse período, se continuar não havendo 
atividade na(s) conta(s). Para evitar ser cobrada uma taxa 
de conta inativa, você deve ter executado pelo menos uma 
negociação em sua(s) conta(s) em qualquer momento em um 
período de 6 meses. Se você tiver negociações não realizadas 
que permanecerem em aberto por mais de um período de seis
meses, mas não tiver executado mais negociações, sua conta 
não será considerada inativa. Se o saldo da sua conta for zero 
ou a taxa da conta inativa reduzirá o saldo da sua conta a zero 
ou negativo, a Hantec Markets Limited cobrará a parte da taxa 
que levar o saldo da conta a zero e depois a fechará conforme 
a cláusula 2.34.1.2 Nós nos reservamo o direito de alterar essa 
taxa a qualquer momento e podemos informá-lo por e-mail, 
por meio da plataforma de trading eletrônica, telefone, fax, 
post, mensagem de texto ou publicação da alteração em nosso 
site

2.34. Encerrando o Contrato
2.34.1. Aviso de término 
2.34.1.1.    Você pode encerrar este Contrato enviando-nos 
um aviso por escrito a qualquer momento - este Contrato será 
encerrado quando recebermos o seu aviso (ou em uma data 
posterior especificada por você nesse aviso).

2.34.1.2.     Nós podemos encerrar este Contrato mediante
notificação por escrito a qualquer momento - este Contrato 
será encerrado quando você receber nossa notificação (ou em 
uma data posterior especificada por nós em tal notificação).

2.34.1.3.  Também podemos rescindir este Contrato com 
efeito imediato, mediante notificação por escrito, se você violar 
algum dos termos do Contrato ou for necessário fazê-lo por 
razões regulamentares ou operacionais.

2.34.2. Transações em andamento
Quando este Contrato terminar, as transações já iniciadas com 
as quais nós ou nossos agentes estão comprometidos serão 
concluídas.

2.34.3. Consequências do término 
Quando este Contrato terminar, liquidaremos ou fecharemos 
todas as posições em aberto e poderemos cobrar você por:
• taxas periódicas acumuladas até a data do término, que se 
tornarão imediatamente vencidas e a pagar;

• quaisquer despesas adicionais em que nós ou nossos agentes 
incorremos necessariamente na rescisão deste Contrato;

• quaisquer perdas necessariamente realizadas por nós na 
liquidação ou celebração de obrigações pendentes

Dentro de dois dias após o término deste Contrato, você 
retornará ou destruirá todas as senhas e informações de login 
recebidas de acordo com nossas instruções por escrito.

O término deste Contrato não prejudica os direitos e 
responsabilidades acumulados das partes, exceto no caso 
de rescisão prevista na cláusula 2.34.1.3. que nos isentará 
de quaisquer obrigações estabelecidas neste Contrato ou 
decorrentes de transações contempladas por este Contrato, 
incluindo quaisquer obrigações decorrentes de qualquer 
transação já iniciada conosco.

As cláusulas 2.30.5, 2.31.1 e 2.35.10 sobreviverão à rescisão 
deste Contrato.

2.34.4. Investimentos
Quando este Contrato terminar, responderemos prontamente 
a você por quaisquer ativos que possamos estar mantendo por
você. No entanto, manteremos uma garantia e um direito real 
de garantia sobre quaisquer ativos em sua conta, na medida 
em que quaisquer cobranças, custos, perdas ou reivindicações 
pelas quais você nos seja responsável permaneçam não pagos.

2.35. Geral
2.35.1. Alterações
Você deve nos notificar por escrito sobre quaisquer alterações
propostas a este Contrato que entrarão em vigor somente 
quando aceitas por nós por escrito.

Podemos alterar este Contrato a qualquer momento. As 
alterações propostas por nós entrarão em vigor na data que 
lhe for notificada, que será uma data não inferior a 10 dias 
úteis após a data de emissão do nosso aviso, a menos que 
circunstâncias (como requisitos legais ou regulamentares) 
determinem um período mais curto.
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2.35.2. Tempo essencial
O tempo será essencial em relação a todas as suas obrigações
sob este Contrato (incluindo qualquer transação).

2.35.3. Atribuição / transferência
Este Contrato é pessoal para você e você não pode atribuir ou
transferir quaisquer de seus direitos ou responsabilidades 
contidos nele sem o nosso consentimento prévio por 
escrito. Podemos atribuir ou transferir nossos direitos e 
responsabilidades contidos neste Contrato a uma Empresa 
Associada mediante notificação por escrito. Podemos atribuir 
ou transferir nossos direitos e responsabilidades contidos 
neste Contrato a terceiros, mas notificaremos você com 30 
dias de antecedência por escrito, se pretendermos fazê-lo.

2.35.4. Direitos e recursos
Os direitos e recursos fornecidos neste Contrato são 
cumulativos e não exclusivos de quaisquer direitos ou recursos 
previstos por lei. 

Nem a falha nem o atraso de nossa parte no exercício de 
qualquer direito ou recurso nos termos deste Contrato 
funcionarão como uma isenção nem qualquer exercício único 
ou parcial de qualquer direito ou recurso nos impedirá de 
qualquer outra isenção ou qualquer outro direito ou recurso.

2.35.5. Rescisão
Se algum tribunal ou autoridade competente considerar 
que qualquer provisão deste Contrato (ou parte de qualquer 
provisão) é inválida, ilegal ou inexequível, essa provisão ou 
parte da provisão será, na medida do necessário, considerada 
a ser excluída e a validade e aplicabilidade das demais 
disposições deste Contrato não será afetada.

Se qualquer disposição inválida, inexequível ou ilegal deste 
Contrato for válida, executória e legal se parte dele for 
excluída, a disposição será aplicada com a modificação mínima 
necessária para torná-la legal, válida e aplicável.

2.35.6.    Nenhum direito de terceiros referente ao artigo 1165, 
e não obstante o artigo 1121, do Código Civil, uma pessoa 
que não seja parte deste Contrato não terá o direito de fazer 
cumprir seus termos.

2.35.7. Idioma
Este Contrato é fornecido em inglês e todas as comunicações 
nossas para você pelo período de duração deste Contrato 
devem ser em inglês.

2.35.8.  Chamadas telefônicas As chamadas telefônicas 
entre nós podem ser gravadas para manter a qualidade do 
serviço que oferecemos para você. Todas as gravações serão 
e permanecerão exclusivamente de nossa propriedade e serão 
aceitas por você como evidência conclusiva das instruções ou
conversas gravadas. Você concorda que podemos entregar 
cópias de transcrições dessas gravações a qualquer tribunal, 
autoridade reguladora ou governamental.

2.35.9. Cooperação em procedimentos
Se qualquer ação ou procedimento for iniciado por ou contra 
nós em relação a este Contrato ou decorrente de qualquer 
ato ou omissão exigida ou permitida por este Contrato, você 
concorda em cooperar conosco o máximo possível na defesa 
ou ação judicial de tal ação ou processo.

2.35.10. Lei aplicável
Este Contrato é regido e deve ser interpretado de acordo com 
as leis da República da Maurício e estará sujeito à jurisdição 
não exclusiva dos tribunais da República de Maurício.

3. Disposições relevantes para tipos 
particulares de cliente
3.1. Indivíduos que se candidatam em conjunto
Se você é um indivíduo que candidata em conjunto, os 
seguintes termos adicionais se aplicam:

3.1.1. Aceitação de Instruções
Nós aceitaremos instruções de qualquer titular de uma conta, a
menos que você nos notifique de outra forma.

3.1.2. Morte durante a vigência do Contrato
Com a morte de qualquer um de vocês, este Contrato não será
rescindido e trataremos o(s) sobrevivente(s) como a única 
pessoa(s) autorizada(s) ou interessada(s) na conta. Se 
todos vocês morrerem durante a vigência deste Contrato, 
continuaremos mantendo a conta de acordo com o mandato 
de investimento especificado até que seja instruído de outra 
forma pelo executor(es) devidamente nomeado pelo último de 
vocês a morrer.

3.1.3. Responsabilidade conjunta e solidária
Cada um de vocês aceita responsabilidade solidária pelas
obrigações aceitas por você sob este Contrato.

3.2. Parcerias
Se você é uma parceria não incorporada, os seguintes termos 
adicionais se aplicam:

3.2.1. Mudanças na composição de parcerias não 
incorporadas
Este Contrato continuará em pleno vigor e efeito, 
independentemente de qualquer alteração na composição de 
uma parceria não incorporada, seja por morte, aposentadoria 
ou adição de parceiros à parceria ou de outra forma.

3.2.2. Responsabilidade conjunta e solidária
Se você é um parceiro de uma parceria não incorporada, cada 
um de vocês aceita responsabilidade solidária pelas obrigações
aceitas por você sob este Contrato.

3.3. Fiduciário
Se você é um fiduciário, os seguintes termos adicionais se 
aplicam:
3.3.1. Mudanças nos fiduciários durante a vigência do 
Contrato
A nosso critério, este Contrato continuará em pleno vigor 
e efeito, independentemente de qualquer alteração na 
composição dos fiduciários, seja por morte, aposentadoria ou 
adição de fiduciários ou de outra forma.

3.3.2. Responsabilidade conjunta e solidária
Cada agente fiduciário aceita a responsabilidade solidária 
pelas obrigações aceitas por você sob este Contrato. Exceto em 
relação à responsabilidade decorrente direta ou indiretamente 
de negligência grave, fraude ou inadimplência intencional, as 
responsabilidades dos fiduciários nos termos deste Contrato 
devem se limitar aos ativos do fiduciário periodicamente.

3.4. Associações não incorporadas
Se você é membro de uma associação não incorporada, os 
seguintes termos adicionais se aplicam:

3.4.1.  Alterações na sociedade durante a vigência deste 
Contrato A nosso critério, este Contrato continuará em pleno 
vigor e efeito, independentemente de qualquer alteração na 
composição da sociedade, seja por morte, aposentadoria ou 
adição de membros ou de outra forma.
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3.4.2. Responsabilidade conjunta e solidária
Cada um de vocês aceita responsabilidade solidária pelas 
obrigações aceitas por você sob este Contrato.

4. Avisos de Risco
Você deve considerar os seguintes riscos antes de negociar 
por meio de nossos Serviços.

O trading de moeda, metais preciosos e CFDs, principalmente 
no trading com margem, envolve o potencial de lucro, bem 
como o risco de perda que pode exceder amplamente a 
quantidade de dinheiro comprometida em qualquer negociação 
ou transação.

Você pode ser solicitado a depositar margem adicional 
substancial, com pouca antecedência, para manter suas 
posições. Se você não fornecer fundos para manter suas 
posições, eles poderão ser fechados sem mais referências a 
você. 

Não podemos garantir uma perda máxima que você possa 
sofrer.

O movimento no preço das moedas, das taxas de metais 
preciosos e dos CFDs é influenciado por uma variedade de 
fatores de origem global, muitos dos quais são imprevisíveis. 
Além disso, os governos intervêm de tempos em tempos, 
diretamente e por regulamentação, em certos mercados, 
particularmente mercados de moedas e contratos e derivativos 
relacionados a taxas de juros. Essa intervenção geralmente visa 
influenciar os preços e pode, juntamente com outros fatores, 
fazer com que todos esses mercados se movam rapidamente 
na mesma direção devido a, entre outras coisas, flutuações nas 
taxas de juros.

Movimentos violentos no preço das moedas, das taxas 
de metais preciosos e dos CFDs podem resultar em ação 
do mercado, portanto você pode não conseguir realizar 
negociações adversas.

Certas estratégias de investimento ou técnicas de hedge, 
incluindo aquelas que envolvem posições de “spread” ou 
“straddles”, podem ser tão arriscadas quanto assumir posições
simples “longas” ou “curtas”

Embora os instrumentos financeiros possam ser utilizados 
para o gerenciamento do risco de investimento, alguns desses 
produtos não são adequados para muitos investidores. 
Instrumentos diferentes envolvem níveis diferentes de 
exposição ao risco e, ao decidir se negocia com tais 
instrumentos, você deve estar ciente dos problemas informados 
neste aviso de risco. No entanto, esse aviso de risco não pode 
divulgar todos os riscos e outros aspectos significativos desses 
instrumentos. Você não deve negociar com CFDs, moedas ou 
instrumentos de metais preciosos, a menos que compreenda a 
natureza e a extensão total de sua exposição a riscos e perdas.

Portanto, você deve considerar cuidadosamente se essa 
negociação é adequada à luz de sua própria posição financeira 
e objetivos de investimento.

Se houver algo que você não entenda, é recomendável 
que procure aconselhamento apropriado de uma pessoa 
adequadamente qualificada (como advogado, contador ou 
consultor financeiro).


