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Termos e Condições 

Oferta Black Friday 2022 

A M4Markets convida os traders a participarem na sua Promoção "Oferta Black Friday de 2022", 
sujeita aos termos e condições aqui contidos ("Termos e Condições"). 

Período de Promoção: 

A Promoção é apenas válida por sete dias, entre sexta-feira, 25 de novembro de 2022, 00h00 
GMT+2 e sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, 23h59 GMT+2 ("Período de Promoção"). 

Elegibilidade: 

1. A promoção está disponível a todos os clientes (existentes ou novos), excluindo contas 
MAM e PAMM desde que sejam elegíveis para participar na Promoção, que está sujeita 
aos critérios de elegibilidade da M4Market conforme indicado no Contrato de Serviços do 
Cliente e estes Termos e Condições.   

Participação: 

1. Os novos clientes deverão concluir o seu processo de registo, verificar e ativar a conta Raw 
Spreads ou Premium (mesmo antes do início do Período de Promoção) e depositar o valor 
mínimo exigido com base no tipo de conta escolhido apenas durante o Período de 
Promoção. 

2. Qualquer cliente existente que pretenda participar nesta Promoção deverá iniciar sessão 
na sua área de cliente e abrir uma nova conta Raw Spreads ou Premium e depositar o 
valor mínimo exigido com base no tipo de conta escolhido apenas durante o Período de 
Promoção.  
 

Termos e Condições 

1. A Promoção está disponível para clientes verificados a negociar em contas MT4/MT5. 
2. Contas de bônus de crédito excluídas da promoção. 
3. A Promoção está limitada a uma participação por cliente. Os clientes com mais de uma 

participação serão desqualificados. 
4. A Promoção está disponível a todos os clientes, isto é, clientes existentes podem fazer o 

upgrade à conta à sua escolha, desde que não excedam o limite especificado na secção 
2 acima.  

https://www.m4markets.com/docs/Client-Services-Agreement.pdf
https://www.m4markets.com/docs/Client-Services-Agreement.pdf


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. 

   Promoção Black Friday de 2022 

 

5. Os clientes existentes com contas Raw Spreads ou Premium que não tenham ainda 
financiado as suas contas são elegíveis para esta Promoção e podem financiar as suas 
contas com o depósito mínimo com desconto respetivo na sua conta.  

6. A Promoção oferece aos clientes a oportunidade de abrirem ou fazerem o upgrade à conta 
existente com os seguintes descontos sobre o depósito mínimo das contas Raw Spreads 
e Premium: 
 

a. Conta Raw Spreads: de $500 de depósito mínimo para $250 
b. Conta Premium: de $10 000 de depósito mínimo para $2000 

Quaisquer fundos disponíveis na conta de clientes existentes ou novos, que tenham 
sido depositados antes de 25 de novembro de 2022 não serão considerados para o 
valor mínimo exigido mencionado nesta secção. 

7. Ao participar nesta Promoção, o cliente reconhece que leu e compreende estar 
vinculado a estes Termos e Condições, assim como ao Contrato de serviços do cliente.  

8. 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.  

9. Na eventualidade de qualquer disputa por deturpação dos Termos aplicáveis supra, tal 
disputa ou deturpação deverá ser resolvida de boa-fé.  

10. Os clientes que residam na Malásia, Brunei e Cambodia são apenas elegíveis para a 
promoção da Conta Raw Spreads e podem consultar esta promoção para a Conta 
Premium.  

11. A Promoção não está disponível para clientes no EEE e em determinadas outras 
jurisdições, como EUA, Canadá, Cuba, Sudão, Síria e Coreia do Norte, etc. 

Direitos da M4Markets 

a.  A M4Markets reserva o direito, por critério próprio, de alterar, corrigir, suspender, 
cancelar e terminar a Promoção ou qualquer termo desta Promoção em qualquer 
altura, sem aviso prévio, e tem o direito a (lista não exaustiva): 

i. negar, reter ou levantar de clientes a Promoção e quaisquer lucros gerados 
por comportamento de trading abusivo ou semelhante 

b. Por comportamento abusivo considera-se (lista não exaustiva): 
i. vários registos com o mesmo endereço IP, vários perfis, participação na 

Promoção de terceiros em nome do cliente sem autorização adequada; 
ii. as atividades de trading podem ser contabilizadas como fraude, 

manipulação ou tentativas de colher lucros gratuitos, transações 

https://www.m4markets.ms/lp/elite-account-promo
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introduzidas ou terminadas com latências, abertura e fecho de uma 
transação em menos de dois (2) minutos. 

c. Se a M4Markets suspeitar que um cliente abusou das regras desta Promoção e/ou 
tiver sido identificado como tendo tido um comportamento abusivo de qualquer 
forma, a M4Markets reserva o direito, em qualquer altura e por auto-deliberação, 
de excluir imediatamente o cliente da Promoção e tomar medidas adicionais 
dependendo do abuso.   

d. A falha do cliente em cumprir determinados requisitos exigidos pela M4Markets 
relacionados com a Promoção dentro do prazo especificado fornecido pela 
M4Markets.  

e. A M4Markets não deverá ser responsável por quaisquer consequências da 
alteração, suspensão ou cancelamento da Promoção. 

Diversos  

a. Os clientes que se registem para esta Promoção reconhecem e declaram que 
compreendem totalmente que a negociação em CFD é complexa e que os produtos 
financeiros alavancados contêm um elevado nível de risco de perda rápida de capital 
devido à alavancagem e que não são indicados para todos os investidores. Os clientes 
deverão refletir se compreender como os CFD funcionam e se conseguem suportar os 
riscos de perda de dinheiro.  

 


