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Termos e Condições 

Promoção de Natal de 2022 

A M4Markets convida os traders a participarem de sua promoção "Promoção de Natal 2022" 
sujeita aos termos e condições aqui contidos (“Termos e condições”). 

Período de Promoção: 

A promoção é válida apenas por sete dias, somente entre segunda-feira, 5 de dezembro de 
2022 00:00 GMT+2 e sexta-feira, 31 de dezembro de 2022 23:59 GMT+2 ("Período da 
promoção"). 

Elegibilidade: 

1. A Promoção está disponível para todos os clientes (existentes ou novos) (excluindo 
contas MAM/PAMM), desde que sejam elegíveis para participar da promoção que está 
sujeita aos critérios de elegibilidade da M4Markets conforme indicado no Contrato de 
Serviços ao Cliente e nestes Termos e Condições.   

Participação: 

1. Novos clientes devem concluir seu processo de registro, verificar e ativar sua conta de 
trading real e fazer um depósito mínimo de $100 apenas durante o período da promoção. 

2. Qualquer cliente existente que deseje participar desta promoção deve acessar sua área 
de cliente e abrir uma nova conta Standard, Raw Spreads ou Premium e fazer um novo 
depósito de no mínimo $100 durante o período da promoção.  

Termos e Condições 

1. A promoção está disponível para clientes verificados negociando em contas MT4/MT5 
2. A promoção é limitada a uma participação por cliente. Clientes com mais de uma 

inscrição serão desclassificados. 
3. Os clientes existentes que ainda não depositaram fundos em suas contas são elegíveis 

para esta promoção e devem depositar $100 em fundos durante o período da promoção 
para participar. Quaisquer fundos disponíveis na conta de clientes existentes ou novos que 
tenham sido depositados antes de 5 de dezembro de 2022 não serão contabilizados para 
o valor mínimo exigido para participar da promoção. 

4. A Promoção está aberta apenas a indivíduos com pelo menos 18 anos de idade e sólidos 
conhecimentos de trading de FX e CFDs.  

5. No caso de qualquer disputa ou má interpretação dos termos aplicáveis acima, tal disputa 
ou má interpretação deve ser resolvida de boa fé.  

https://www.m4markets.com/dl/legal_documents/fsa/202109020-Client-Services-Agreement.pdf
https://www.m4markets.com/dl/legal_documents/fsa/202109020-Client-Services-Agreement.pdf
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6. A promoção não está disponível para residentes do EEE e algumas outras jurisdições, como 
EUA, Canadá, Cuba, Sudão, Síria e Coreia do Norte, etc: 

Detalhes da promoção: 

7. A promoção está dividida em 4 subpromoções.  
a. A 1ª semana da promoção é entre 05 e 11 de dezembro e oferecerá aos clientes a 

oportunidade de ganhar cashback para cada lote que negociarem em FX, metais 
e energias.  

i. Os clientes receberão $1 em cashback para cada lote que negociarem. 
ii. Os cashbacks serão calculados no fim da semana e serão adicionados às 

carteiras do cliente 
b. A semana 2 da promoção é entre 12 e 18 de dezembro e oferecerá aos clientes a 

oportunidade de ganhar bônus de 100% em crédito. 
i. Cada cliente pode receber bônus de até $10.000 como crédito 

c. A semana 3 da promoção é entre 19 e 25 de dezembro e oferecerá aos clientes a 
oportunidade de atualizar para conta Raw Spreads ou conta Premium com 50% de 
desconto no depósito mínimo exigido para abrir a conta específica escolhida. 
Portanto, os clientes podem atualizar para a conta Raw Spread por apenas 250USD 
(de 500USD) e para Conta Premium por apenas 5.000USD (10.000USD) durante os 
prazos específicos detalhados nesta seção. 

d. A semana 4 da promoção é entre 26 e 31 de dezembro e oferecerá aos clientes a 
oportunidade de participar de um sorteio e ganhar prêmios num total de $5.000 

i. Os prêmios podem ser trocados por dinheiro que serão creditados nas 
contas dos respectivos clientes ganhadores do sorteio. Para ser elegível 
para participar deste sorteio, os clientes precisam ter um mínimo de 2 lotes 
negociados durante o período da promoção 

Direitos M4Markets 

1) A M4Markets reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de alterar, modificar, suspender, 
cancelar e encerrar a promoção ou qualquer termo desta promoção a qualquer 
momento sem aviso prévio, e tem o direito de (lista não exaustiva): 

ii. negar, reter ou retirar dos clientes a promoção e quaisquer lucros gerados 
por comportamento de trading abusivo ou de outra forma 

O comportamento abusivo é considerado (lista não exaustiva): 

i. vários registros do mesmo endereço IP, vários perfis, participação na 
promoção de terceiros em nome do cliente sem a devida autorização; 
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ii. atividades de trading que podem ser contadas como fraude, manipulação 
ou tentativas de obter lucros sem risco, negociações iniciadas ou 
encerradas com latências, abertura e fechamento de uma negociação em 
menos de dois (2) minutos. 

2) Se a M4Markets suspeitar que um cliente abusou das regras desta promoção e/ou foi 
identificado como envolvido em comportamento de trading abusivo de qualquer forma, a 
M4Markets reserva-se o direito de, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, excluir 
imediatamente o cliente da promoção e tomar medidas adicionais dependendo do 
abuso. Isso se aplica aos casos em que o cliente não atende a determinados requisitos 
dentro dos prazos especificados conforme solicitado pela M4Markets relacionados à 
promoção. 

3) A M4Markets não será responsável por quaisquer consequências da alteração, suspensão 
ou cancelamento da promoção 

Diversos  

Os clientes que se inscrevem nesta promoção, reconhecem e declaram que entendem 
perfeitamente que o trading de CFDs, que são produtos financeiros complexos e alavancados, 
carrega um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem e que não é 
adequado para todos os investidores. Os clientes devem considerar se entendem como os 
CFDs funcionam e se podem correr o risco de perder dinheiro. 


