
 
 

 

Termos e condições - Roda da fortuna M4Markets 

 

M4Markets convida os traders a participarem na "Roda da Fortuna M4Markets" (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, e deverão ter também realizado os procedimentos de 

diligência devida do cliente e de "know your client" e a conta estar ativada. 

 

As condições da promoção: 

1.       Apenas aplicável para clientes ativos verificados da M4Markets que negoceiem em Contas 

MT4/MT5 que tenham negociado um mínimo de um (1) lote em FX, Metais e Energia.  

2.       Os participantes elegíveis participarão automaticamente no sorteio no final de cada mês de 

calendário. Os vencedores serão notificados por um representante da M4Markets.  

3.       Os fundos ganhos serão creditados na Wallet do vencedor, depois de negociarem um lote 

adicional em FX, Metais e Energia. O lote adicional terá de ser negociado no período de um mês 

de calendário após a notificação recebida pelo representante da M4Markets.  

4.       Os vencedores que não negoceiem um (1) lote no período de um mês depois de serem 

notificados de que ganharam, não poderão reclamar o prémio.  

5.       Cada lote negociado no período do mês de cada sorteio é igual a uma participação para o 

lote. Por exemplo, se o cliente tiver negociado dois lotes em fevereiro de 2022, ser-lhe-á 

oferecida duas participações no sorteio de fevereiro.  

6.       Três vencedores por mês, um para cada conta: 

· O vencedor da conta Standard é elegível para -> $250 de recompensa 

 

· O vencedor da conta Raw Spread é elegível para  -> $500 de recompensa 

 

· O vencedor da conta Premium é elegível para -> $1000 de recompensa 

 

7.       Um cliente poderá ganhar até 3 vezes. Caso seja selecionado pela Roda da Fortuna uma 

quarta vez, a sua participação será cancelada e será realizado um novo sorteio.  



 
 

8.       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. 

9.       A promoção é válida 03/01/2022. A M4Markets reserva o direito de alargar o período, por 

critérios próprios, com um novo período a ser indicado pela M4Markets.   

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

resultem de um cancelamento e/ou remoção de bónus.  

11.   A recompensa será paga para a Wallet do Cliente e pode ser transferida para a conta de 

trading do Cliente ou pode ser levantada. A recompensa não poderá ser transferida para uma 

conta. 

12.   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.   

13.   A promoção não está disponível para clientes nos EUA, Canadá, Cuba, Sudão, Síria e Coreia 

do Norte.  

14.   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.  

15.   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.  

16.   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.  

 

 * Por comportamento abusivo considera-se (lista não exaustiva):  

·             vários registos do mesmo endereço de IP 

·             vários perfis 

·             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 

·              a abertura e encerramento de uma transação em menos de 2 minutos 

 


