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Termos e Condições – Sorteio do Campeonato do Mundo do Qatar 

 

O M4Markets, convida os traders a participar no seu “Sorteio Do Campeonato do Mundo 

do Qatar” ("doravante "a Promoção") sujeita aos termos e condições aqui contidos. 

Esta Promoção está disponível para todos os clientes, exceto as contas MAM/PAMM, 

desde que sejam elegíveis para participar na Promoção, de acordo com os critérios de 

elegibilidade da Empresa, indicados no Acordo de Serviço a Clientes e nestes termos. 

A Promoção está disponível a novos clientes e clientes já existentes do M4Markets que 

concluam o seu registo, verifiquem e ativem as suas contas até ao dia 14 de outubro de 

2022. Os residentes no Irão estão excluídos desta promoção. 

 

Condições da Promoção: 

1. Apenas aplicável a clientes verificados do M4Markets que negoceiam na 

plataforma de trading MT4 e MT5. 

2. Cada cliente só pode participar uma vez nesta promoção. 

3. A promoção não está disponível aos traders residentes num estado-membro da 

UE, Reino Unido e Irão. 

4. A Promoção tem início no dia 1 de agosto de 2022 00:00 GMT+3 e termina no dia 

14 de outubro de 2022 23:59 GMT+3. 

5. Para participar nesta promoção, os traders terão que depositar um mínimo de 300 

USD (montante acumulado) e negociar 2 lotes (em FX e matérias-primas). 

6. O depósito mínimo requerido para participar, no montante de 300 USD, poderá 

ser depositado em pagamentos consecutivos. 
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7. Os traders que depositarem 300 USD adicionais ao primeiro depósito e 

negociarem 2 lotes adicionais irão participar duas vezes no sorteio e assim 

consecutivamente. 

Por exemplo: 

• 2 lotes-Padrão completos (FX e matérias-primas) e um depósito mínimo de 

300 USD (depósitos cumulativos) = 1 bilhete para o sorteiro 

• 4 lotes-Padrão completos (FX e matérias-primas) e um depósito mínimo de 

600 USD (depósitos cumulativos) = 2 bilhete para o sorteiro 

8. Esta promoção está disponível para clientes novos e clientes já existentes do 

M4Markets. 

9. Para os clientes já existentes, os depósitos e lotes negociados, colocados antes 

do início da promoção, não serão calculados. Os clientes terão que fazer novos 

depósitos e negociar os números de lotes requeridos a partir do dia 1 de agosto 

de 2022. 

10. O sorteiro será realizado no dia 19 de outubro de 2022, com a ajuda de um 

software online que permite, ao M4Markets, realizar este procedimento com a 

maior imparcialidade e transparência possível. Os vencedores serão contactados, 

o mais tardar, no dia 21 de outubro de 2022. 

11. Esta promoção irá sortear 5 premiados. 

12. Prémios do Sorteio 

Vencedor #1: A experiência Total do Campeonato do Mundo de Futebol 

o Bilhete para a Final do Campeonato do Mundo 

o Bilhetes de avião de ida e volta 

o Alojamento no Qatar 

Vencedores #2 & #3 

o Bilhete para o Jogo da Semifinal 

Vencedores #4 & #5 
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o Bilhete para um jogo da Fase de Grupos 

13. Estão disponíveis alternativas em dinheiro e, caso escolha essa solução, os 

fundos serão creditados na sua Wallet na Área de Cliente e poderão ser 

levantados ou utilizados para negociar. 

 

14. Montantes alternativos em dinheiro 

• 1º vencedor - $3000 

• 2º – 3º vencedores $1000 

• 4º – 5º $300 

15. Ao participar na Promoção, o Cliente reconhece que ele/ela leu e concorda em 

cumprir estes Termos e Condições bem como cumprir o Acordo de Serviços a 

Clientes.  

16. Para participar neste concurso, os novos clientes terão que preencher o formulário 

de registo do M4Markets, preencher o seu perfil Económico e carregar os 

documentos requeridos no Portal de Cliente, de forma a verificar o seu perfil. 

17. Se a Empresa suspeitar que um participante abusou das regras da Promoção e/ou 

foi identificado que se envolveu numa qualquer forma de comportamento de 

trading abusivo, a Empresa reserva-se o direito de, a qualquer altura e por sua 

decisão exclusiva, excluir imediatamente o participante da Promoção e tomar 

medidas adicionais dependendo do grau de abuso. 

18. A Empresa terá direito a (esta lista não é exaustiva): 

a) negar, reter ou levantar (a esse cliente) o bónus de crédito e quaisquer 

rendimentos gerados pelo comportamento de trading abusivo*. 

19. A Empresa reserva-se o direito de modificar ou cancelar a Promoção, em qualquer 

altura, e por  decisão exclusivamente sua, ou terminar esta Promoção sem aviso 

prévio. 

20. O Cliente reconhece ainda o risco de negociar em CFDs, que são instrumentos 

complexos e implicam um risco elevado de perda rápida de dinheiro devido à 

https://d2t3t83hvekb.cloudfront.net/legal_documents/fsa/202109020-Client-Services-Agreement.pdf?v=1632136648
https://d2t3t83hvekb.cloudfront.net/legal_documents/fsa/202109020-Client-Services-Agreement.pdf?v=1632136648
https://secure.m4markets.ms/pt/login?sl=1
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alavancagem. Os Clientes deverão avaliar e considerar se compreendem a forma 

como funcionam os CFDs e se têm capacidade de assumir os riscos de perder o 

seu dinheiro. 

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

regulada como Corretor de Valores, pela Autoridade dos Serviços Financeiros das 

Seychelles, com o número de licença SD035. 

22. Esta promoção está aberta apenas a pessoas que tenham, pelo menos, 18 anos 

e que possuam um sólido conhecimento do trading de FX e CFDs. 

 

*Considera-se Comportamento Abusivo (esta lista não é exaustiva): 

▪ múltiplos registos do mesmo endereço IP 

▪ múltiplos perfis 

▪ atividades de trading que podem ser consideradas fraude, manipulação ou 

tentativas de receber lucros sem risco  

▪ o não cumprimento, por parte do cliente, de determinadas solicitações da 

Empresa relacionadas com a Promoção dentro do prazo determinado na 

correspondência com a Empresa 

▪ a participação na Promoção de terceiros, em nome do IB sem a autorização 

adequada ou direito de ação 

▪ negócios em que entrou ou saiu com latências 

▪ abertura e fecho de uma negociação em menos de 2 minutos 

https://fsaseychelles.sc/regulated-entities/capital-markets

