
 
 

 

Termos e Condições - Bónus de crédito de 50% 

M4Markets, doravante designado como a Empresa, convida os traders a participarem na sua 

promoção "Bónus de 50% de Crédito" (doravante designada como a "Promoção") sujeita aos termos 

e condições aqui contidos. 

 

A promoção está disponível a todos os clientes e IB, excluindo contas MAM e PAMM desde que 

sejam elegíveis para participar na Promoção, sujeitos aos critérios de elegibilidade da Empresa 

conforme indicado no Contrato de Serviços do Cliente e estes termos.  

 

Para participar na promoção, os participantes deverão já ter realizado os passos exigidos para a 

abertura de uma conta com a empresa, os procedimentos de diligência devida do cliente e de "know 

your client" e a conta estar ativada.  

 

As condições da promoção: 

1. Só disponível a clientes verificados de trading M4Markets na plataforma de trading 

MT4/MT5.  

2. A promoção oferece a cada cliente verificado a oportunidade de ganhar até $5000 com 

bónus de crédito. O bónus será atribuído como um bónus de 50% de crédito com cada 

depósito. O bónus acumulado pode alcançar os $5000 ao nível do cliente e não é calculado 

por conta de trading. Qualquer comportamento abusivo, como ter vários perfis para ter esta 

promoção, é considerado como comportamento abusivo de trading. 

3. Os clientes podem ter até três contas de bónus MT4/MT5, desde que cada conta seja um tipo 

de conta diferente (isto é, uma conta Standard bónus MT4/MT5, uma conta VIP bónus 

MT4/MT5, e uma conta Elite bónus MT4/MT5) e que os requisitos de depósito sejam 

cumpridos.  

4. Ao participar na promoção, o cliente reconhece que leu e compreende estar vinculado a 

estes termos e condições, assim como ao contrato de serviços do cliente. 

5. Para participar no concurso, os novos clientes terão de preencher o formulário de registo 

M4Markets, completar o seu perfil económico e carregar os documentos exigidos no portal 

do cliente para verificar o seu perfil. Depois de o perfil ser aprovado, os clientes podem 

navegar para o portal de cliente, escolher "Open Live Account" ("abrir conta live") no 

separador Accounts ("Contas") e selecionar o tipo de conta bónus MT4/MT5 da sua 
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preferência. O bónus de 50% de crédito será creditado na sua conta automaticamente após o 

primeiro depósito. 

6. Os clientes existentes terão de abrir uma nova conta de trading bónus MT4/MT5 diretamente 

a partir do portal do cliente e fazer um novo depósito na nova conta ou transferir os fundos 

exigidos de uma conta existente. O bónus de 50% de crédito será depois creditado na sua 

conta automaticamente aquando de um novo  

7. A empresa não será responsável por quaisquer paragens ou outras consequências que 

resultem de um cancelamento e/ou remoção de bónus. 

8. O nível de paragem eu valor de bónus e o capital de conta não poderá constar nos bónus 

inicialmente atribuídos. Por exemplo, se o seu depósito inicial for de $1000 e o bónus 

atribuído for de $500, aumentando o capital da sua conta para $1.500, o nível de paragem 

será de $500 se tiver prejuízo. Assim, irá atingir o bónus inicial que foi creditado na sua conta 

e o bónus será automaticamente removido da sua conta. 

9. O depósito mínimo para a promoção é de $50 ou nos máximo atribuído a cada cliente será 

5000 USD / 5000 EUR / 5000 GBP / 500000 JPY.  

10. Não existe limite sobre a rendibilidade do cliente.  

11. Os exemplos seguintes ilustram as condições da promoção: 

Exemplo 1:  
Depósito: $1000 
Crédito: $500 
Lucro e Perda: -$750 
Disponível para levantar: $1000-$750= $250 

 
Exemplo 2:  
Depósito: $1000 
Crédito: $500 
Lucro e Perda: $10000 
Disponível para levantar: $11000 

12. Os fundos internos transferidos entre contas de trading na empresa são considerados como 

levantamentos, por isso, o bónus será removido se o valor a ser transferido da conta de 

bónus de 50% de crédito derivar do saldo original ao qual foi atribuído o bónus respetivo. 

Para transferências internas entre contas de bónus, tenha em consideração que o bónus será 

transferido proporcionalmente com base no valor a ser transferido.  

13. Se a empresa suspeitar que um participante abusou das regras da promoção e/ou foi 

identificado como tendo estado envolvido em comportamento de trading abusivo sob 

qualquer forma, a empresa reserva então o direito de, em qualquer altura e por decisão 

própria, excluir imediatamente o participante da promoção e tomar medidas adicionais 

dependendo do comportamento abusivo.  



 
 

 

14. A empresa terá o direito a (lista não exaustiva): 

a. negar, reter ou levantar desse participante o bónus de crédito e quaisquer lucros 

gerados do comportamento de trading abusivo*. 

15. A empresa reserva o direito de alterar ou cancelar a promoção em qualquer altura e por 

decisão própria ou cessar esta promoção sem qualquer aviso prévio. 

16. A M4Markets é o nome comercial da Trinota Markets (Global) Limited, uma empresa 

regulada como Corretor de Títulos pela Autoridade de Serviços Financeiros das Seychelles, 

com a licença número SD035. 

17. A promoção só está aberta a indivíduos que tenho pelo menos 18 anos de idade e tenho 

conhecimentos sólidos de trading de FX e CFD. 

 

 

*Para fins da cláusula 14.a acima, um comportamento abusivo é considerado (lista não exaustiva): 

• vários registos do mesmo endereço de IP 

• atividades de trading podem ser contabilizadas como fraude, manipulação ou tentativas de 

obter lucros sem riscos 

• falha, por parte do cliente, em cumprir determinados pedidos da empresa relacionados com 

promoção no prazo especificado e indicado na correspondência com a empresa 

• A participação na promoção de terceiros em nome do IB sem autorização devida ou direito 

de agir 

• transações realizadas e saídas com latências 

• cobertura de uma posição aberta em menos de 2 minutos 

 

 

 

 


