
 
 

 

Termos e Condições - Programa de Recompensa de Introducing Broker 2021 

  
A M4Markets, doravante referida como a Empresa convida Introducing Brokers a participar 
de seu “IB Luxury Promo 2021” ("doravante referida como" a Promoção ") sujeito aos 
termos e condições aqui contidos. 
 

 

 
A Promoção está disponível para todos os Introducing Brokers existentes e novos, exceto 
contas MAM / PAMM, desde que sejam elegíveis para participar da Promoção, sujeitos aos 
critérios de elegibilidade da Empresa, conforme indicado no Contrato de Serviços ao Cliente 
e nestes termos. 

  
Para participar da Promoção, os participantes já devem ter concluído as etapas necessárias 
para abrir uma conta de Introducing Broker. 
  
Ao solicitar a participação no Programa, considera-se que o cliente concordou em estar 
vinculado a estes termos e condições, bem como ao Contrato de Serviços ao Cliente da 
Empresa. Em caso de qualquer diferença entre os termos do Contrato de Serviços ao 
Cliente  e a Promoção, a Promoção prevalece. 
 

Condições da promoção: 
 
1. Aplicável apenas a Introducing Brokers verificados. 
 
2. Para participar da promoção, os Introducing Brokers precisam atender aos requisitos de 
todos os três critérios em cada nível (x número de clientes + x número de lotes operados + x 
valor total de depósitos). 
 
3. Para os  Introducing Brokers existentes, clientes existentes, lotes e depósitos não serão 
calculados. Serão contabilizados apenas clientes, depósitos e lotes efetuados após a data 
de início da promoção. 
 
4. Os lotes serão calculados apenas para FX, Gold e Silver. 
 
5. Os prêmios e critérios para cada nível são os seguintes: 
 

Número Premio Critério 1 Critério  2 Critério  3 

Bronze Premio número 4: 
PlayStation 5 ou o 
equivalente de 700 USD 

25K Depósitos 
líquidos totais 

250 Total de lotes 
negociados 

5 Novos clientes 
financiados 

https://d2t3t83hvekb.cloudfront.net/legal_documents/fsa/20210510-Client-Services-Agreement.pdf?v=1620633405
https://d2t3t83hvekb.cloudfront.net/legal_documents/fsa/20210510-Client-Services-Agreement.pdf?v=1620633405
https://d2t3t83hvekb.cloudfront.net/legal_documents/fsa/20210510-Client-Services-Agreement.pdf?v=1620633405
https://d2t3t83hvekb.cloudfront.net/legal_documents/fsa/20210510-Client-Services-Agreement.pdf?v=1620633405


 
 

 

Prata Premio número 3: 

Iphone 12 ou o equivalente 
de 1000 USD 

50K Depósitos 
líquidos totais 

500 Total de lotes 
negociados 

15 Novos 
clientes 
financiados 

Ouro Premio número 2: 

Apple MacBook ou o 
equivalente de 2000 USD 

125K Depósitos 
líquidos totais 

1250 Total de 
lotes negociados 

25 Novos 
clientes 
financiados 

Platina Premio número 1: 

Rolex ou o equivalente de 
7000 USD 

250K Total 
Depósitos líquidos 
totais 

2500 Total de 
lotes negociados 

35 Novos 
clientes 
financiados 

 

 
6. Cada IB tem o direito de ganhar apenas um prêmio. 

 
7. Cada IB garante o prêmio de cada nível que ele alcançou até que o próximo nível seja 
alcançado. 
  
Exemplo 1: Se um IB atingiu um total de 32K depósitos líquidos e também completou os 
critérios 2 e 3, ele pode reivindicar o prêmio Bronze. Se o IB atingiu 32K e não completou os 
critérios 2 e 3, ele não pode reivindicar o prêmio. 
 
Exemplo 2: Se um IB atingiu um total de 130K depósitos líquidos e também completou os 
critérios 2 e 3, então ele está qualificado para reivindicar o segundo prêmio. 
 
8. Os vencedores têm o direito de escolher o prêmio ou o equivalente em dinheiro e são 
totalmente retiráveis e serão creditados nas contas do IB. 
 
9. O Vencedor se responsabiliza pelo pagamento de quaisquer impostos aplicáveis ou 
outras taxas associadas ao recebimento ou uso do prêmio. 
 
10.O Vencedor não pode transferir o Prêmio para outra pessoa. 
 
11.Os vencedores concordam em fornecer seu primeiro nome, fotografia pessoal e uma 
curta entrevista que será publicada em nosso site e em outros meios de comunicação antes 
de receber o prêmio. 
  
Painel e pontos de competição 
 
● Os IBs podem verificar seus pontos de competição a qualquer momento por meio de seu 
IB Room no painel da competição na aba MENU IB. 
 
● As 3 colunas exibirão “Depósitos totais”, “Volume total (lotes)” e “Registros financiados 
totais”. 



 
 

 

 
● Não poderá reivindicar o prêmio até o final da competição. 
 
● Quando a competição finalizar, você garante o prêmio que já atendeu aos critérios 
solicitados, por exemplo, se você atingir 57K de Depósitos Líquidos Totais, 670 Lotes 
Rodados Totais Negociados e 20 Novos Clientes Financiados, você receberá o Prêmio de 
Prata por exceder os critérios de Prêmio Prata, mas você não atingiu os critérios do Prêmio 
Ouro. 
 
● O painel é atualizado automaticamente. 
 
Informações gerais 
 
1. Período de inscrição e trading: A Promoção é válida entre 29 de junho de 2021 e 31 de 
dezembro de 2021. 
 
2. Todos os vencedores serão contatados até 14 de janeiro de 2022 por telefone ou e-mail. 
 
3. No caso de um Vencedor não responder à comunicação da M4Markets dentro de 1 
semana, ele será desqualificado. 
 
4. Os Vencedores serão anunciados no prazo de 1 mês após o final da Promoção. 
 
5. Todos os IBs entrarão na promoção automaticamente. 
 
6. A M4Markets reserva-se o direito de estender o período a seu critério com o novo período 
a ser fornecido pela M4Markets. Quaisquer inscrições feitas antes ou depois do período da 
promoção, não serão elegíveis para reivindicar quaisquer prêmios. 
 
7. A promoção está disponível para todos os IBs ativos novos e existentes durante o 
período do concurso. 
 
8. O volume de negociação é calculado com base nas negociações fechadas executadas 
com pares de moedas e metais, enquanto os CFDs sobre índices de ações, petróleo e 
títulos são excluídos. (FX, ouro e prata apenas) 
 
9. O volume de negociação é calculado para as negociações completas (abertas e 
fechadas) realizadas durante o Período do Concurso, a partir do dia em que o novo Cliente 
foi registrado no IB. 
 
10. * Uma negociação de ‘round turn’ representa a abertura e o fechamento de 1 posição de 
lote padrão e é contada como 1 lote padrão de volume de trading, resultando em 1 Ponto no 
Concurso. 
 
11. Ao participar da Promoção, o IB reconhece que leu e concordou em se comprometer 
com estes Termos e Condições, bem como com o Contrato do IB e / ou Contrato de 
Serviços ao Cliente. 
 
12. Se a Empresa suspeitar que o IB ou o cliente (ambos referidos como participantes) 
abusaram das regras da Promoção e / ou foi identificado como tendo se envolvido em 
comportamento comercial abusivo de alguma forma, a Empresa reserva-se o direito a 
qualquer momento e a seu exclusivo critério, excluir imediatamente o participante da 
Promoção e tomar medidas adicionais dependendo do abuso. 

https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf
https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf


 
 

 

 
13. A Empresa terá direito a (lista não exaustiva): 
 
a. negar, reter ou retirar desse participante as taxas geradas e quaisquer lucros gerados 
pelo comportamento abusivo de negociação *. 
 
A Empresa reserva-se o direito de modificar ou cancelar a Promoção a qualquer momento e 
a seu exclusivo critério ou encerrar esta Promoção sem qualquer aviso prévio. 
 
14. M4Markets é o nome comercial da Trinota Markets (Global) Limited, uma empresa 
regulamentada como uma corretora de valores mobiliários pela Financial Services Authority 
of Seychelles com o número de licença SD035. A promoção está aberta apenas a 
indivíduos com pelo menos 18 anos de idade e um conhecimento sólido de trading de FX e 
CFD. 

 
15. O idioma dos presentes Termos e Condições é o inglês. A M4Markets pode fornecer os 
Termos e Condições em qualquer outro idioma além do inglês. A versão traduzida dos 
Termos e Condições é apenas para fins informativos e não é juridicamente vinculativa. 
 
16. Se houver qualquer conflito ou inconsistência entre o inglês e a versão traduzida dos 
Termos e Condições, o inglês será a versão predominante. 
  
* Para a cláusula 13.a acima, o comportamento abusivo é considerado (lista não exaustiva): 
 
a) vários registros do mesmo endereço IP 
 
b) atividades de trading que podem ser contadas como fraude, manipulação ou tentativas 
de angariar lucros sem risco 
 
c) falha do cliente em atender a certos pedidos da Empresa relacionados à Promoção 
dentro do prazo especificado fornecido na correspondência com a Empresa 
 
d) a participação na Promoção de terceiros em nome do IB sem a devida autorização ou 
direito de agir 
 
e) operações que entraram ou saíram com latências 
 
f) proteger uma posição aberta em menos de 2 minutos 
 


