
 

 

 

Termos e Condições – Apresente Um Amigo 

O M4Markets, a seguir designado a Empresa convida os traders a participar na sua Promoção 

“Apresente Um Amigo”  ("a seguir designada como "a Promoção") sujeita aos termos e condições 

aqui contidos.  

 

A Promoção encontra-se disponível para clientes diretos que negoceiam com as contas MT4/MT5 do 

M4Markets, desde que sejam elegíveis para participar na Promoção, sujeitos aos critérios de 

elegibilidade da Empresa, conforme indicado no Acordo de Serviço a Clientes e estes termos.   

 

Para participar na Promoção, os participantes deverão já ter concluído as fases necessárias para 

abertura de conta junto da Empresa e deverão já ter concluído a due diligence e  KYC do cliente e já 

terem as suas contas ativas. 

 

Como apresentar um amigo:   

 

·                  Registe-se numa conta ao Vivo, ou se já tiver uma, faça o login na sua conta  

·                  Vá à área “Apresente um Amigo” na sua Área de Cliente 

·                  Será criado um link automático de referenciação ou poderá criar o seu próprio link 

·                  Partilhe esse link através de email ou das redes sociais  

·                  Poderá ver os clientes referenciados na área dedicada na sua Área de Cliente 

 

 

Condições da Promoção:  

 

1.      Apenas aplicável a clientes verificados do trading M4Markets nas Contas MT4/MT5. 

2.       Disponível a todos os Clientes Diretos. Os clientes referenciados pelos IBs ou IBs não são 

elegíveis para esta promoção. 

3.       A Promoção dá, a cada cliente, a oportunidade de ganhar $5 por cada lote que um amigo 

referenciado negoceie em FX & Metais numa Conta Standard, $2,60 por cada lote que um amigo 

referenciado negoceie em FX & Metais numa Conta Raw Spread e $2 por cada lote que um amigo 

referenciado negoceie em FX & Metais numa Conta Premium. Não existem limitações quanto ao 



número de referenciações que um cliente pode fazer nem quaisquer limitações relativamente ao 

montante que ele/ela pode ganhar.  

4.        Qualquer tentativa abusiva de possuir múltiplos perfis para esta promoção é considerada 

como um Comportamento de Trading Abusivo.  

6.      Ao participar na Promoção, o Cliente reconhece que ele/ela leu e concorda cumprir estes 

Termos e Condições bem como cumprir o Acordo de Serviços a Clientes.  

7.      Para participar nesta promoção, os novos clientes referenciados 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. Após a aprovação do seu perfil, os 

Clientes poderão ir até à sua Área de Cliente e começar a referenciar.  

8.      A Empresa não será responsável por quaisquer stop outs ou quaisquer outras 

consequências que resultem do cancelamento e/ou remoção de Bónus.  

9.      Os Clientes não se podem referenciar a si próprios. 

10.   A recompensa será paga na Wallet do Cliente e poderá ser transferida para a conta de 

negociação do Cliente. O prémio é parcialmente reembolsável em dinheiro e não pode ser 

transferida para qualquer outro titular da conta.  

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

identificado como se tendo envolvido numa qualquer forma de comportamento de trading abusivo, 

a Empresa reserva-se o direito de, a qualquer altura e por decisão exclusivamente sua, excluir 

imediatamente o participante da Promoção e tomar medidas adicionais dependendo do grau de 

abuso.   

12.   Esta Promoção não está disponível para clientes dos EUA, Canadá, Cuba, Sudão, Síria e Coreia 

do Norte.  

13.   Cada cliente pode referenciar o mesmo amigo apenas uma vez, independentemente do número 

de contas trading que o seu amigo tenha aberto.  

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

a.      negar, reter ou levantar desse participante o bónus de crédito e quaisquer rendimentos obtidos 

de um comportamento de trading abusivo*.  

15.   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.  

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

como Corretor, pela Autoridade dos Serviços Financeiros das Seychelles, com o número de licença 

SD035.  

17.   Esta promoção está aberta apenas a pessoas que tenham, pelo menos, 18 anos e que possuam 

um sólido conhecimento do trading de FX e CFD.  

18.   No caso de existir um litígio por deturpação dos Termos aplicáveis acima referidos, esse litígio 

ou deturpação serão resolvidos com boa fé de forma a alcançar uma resolução justa e equitativa. A 

decisão será final e vinculativa.  



19.   Nada do que está contido neste Programa prevê  qualquer parceria, joint venture, 

agenciamento, franchise, representante de vendas ou relação de trabalho entre o Referenciador, o 

Referenciado e o M4Markets.  

20.   O idioma deste documento, o Inglês, será a versão vinculativa no caso de existir qualquer 

discrepância entre dois idiomas.  

 

 

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

·        múltiplos registos do mesmo endereço IP  

·        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  

·        cobrir uma posição aberta em menos de 2 minutos  

 


