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Important Notice: This document does not disclose, 

contain or explain all of the risks and other significant 

aspects involved in dealing in all Financial Instruments and 

Investment Services offered by the Company. This 

document was designed to explain in general terms the 

nature of the risks involved when dealing in Financial 

Instruments on a fair and non-misleading basis in 

accordance with the Law. Furthermore, if the Client 

decides to enter into a business relationship with the 

Company, she/he is advised to get familiar and 

understand all the risks involved before undertaking 

trading. In case the Client does not understand the risk 

she/he shall seek professional advice from an 

independent financial adviser or not trade at all.  

Aviso Importante: Este documento não divulga, contém 

ou explica todos os riscos e outros aspectos significativos 
envolvidos na negociação de todos os Instrumentos 
Financeiros e Serviços de Investimento oferecidos pela 
Companhia. Este documento foi elaborado para explicar 
em termos gerais a natureza dos riscos envolvidos na 
negociação de instrumentos financeiros de forma justa e 
não enganosa, de acordo com a lei. Além disso, se o 
Cliente decidir entrar num relacionamento comercial com 
a Empresa, ele / ela é aconselhado a se familiarizar e 
entender todos os riscos envolvidos antes de iniciar a 
negociação. Caso o Cliente não compreenda o risco, ele / 
ela deve procurar aconselhamento profissional de um 
consultor financeiro independente ou não negociar em 
absoluto. 
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1.Introduction  

 

1. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called 

“Company”) is an Investment Firm regulated by the Cyprus 

Securities and Exchange Commission with license №158/11. 

This notice is provided to all prospective clients i n accordance 

w ith Markets in Financial Instruments Directive ( MiFID) of the 

European Union and Investment Services and Regulated Markets 

Law of 2007 of Cyprus (Law 144(I)/2007). 

 

1.1 All prospective Clients should read carefully the 

following risk warnings contained in this document. 

However it is noted that this document cannot and does not 

disclose or explain all of the risks and other 

significant aspects involved in dealing in Financial 

Instruments (including derivative financial instruments such as 

Forex and CFDs). The notice was designed to explain in general 

terms the nature of the risks involved when dealing in Financial 

Instruments on a fair and non-misleading basis. 

 

1.2 The Client should not engage in any investment directly or 

indirectly in Financial Instruments unless he knows and 

understands the risks involved for each one of the Financial 

Instruments. The Company will not provide the Client with any 

investment advice relating to investments or possible 

transactions in investments or in Financial Instruments or make 

investment recommendations of any kind. So, prior to applying 

for a trading account with the Company, or making an order the 

Client should consider carefully whether investing in a specific 

Financial Instrument is suitable for him in the light of his 

circumstances and financial resources. If the Client does not 

understand the risks involved he should seek advice and 

consultation from an independent financial advisor. If the Client 

still does not understand the risks involved in trading in any 

Financial Instruments, he should not be involved in 

trading under any circumstances. 

The Client should acknowledge that he runs a great risk of 

incurring losses and damages as a result of the 

purchase and/or sale of any Financial Instrument and 

accepts that he is willing to undertake this risk. 

 

2.Risk acknowledgement 

 

2.1Technical Risk 

 

The Client shall be responsible for the risks of financial losses 

caused by the failure of information, 

1. Introdução 

 

1.TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, doravante  designada 

por  «Companhia» é uma empresa de investimentos regulamentada 

pela Comissão  Nacional de Valores, do  Chipre, com licença n. º 

158/11. Este aviso é fornecido a todos os potenciais clientes, em 

conformidade com a directiva relativa aos mercados de instrumentos 

financeiros (DMIF) da União Europeia e a lei relativa aos serviços 

de investimento e mercados regulamentados de 2007 Chipre (144 (I) 

de direito / 2007).  

 

1.1Todos os potenciais clientes devem ler atentamente os seguintes 

avisos de risco contidos no presente documento. No entanto, note-se 

que este documento não pode e não divulga ou explica  todos os 

riscos e outros aspectos significativos da negociação de instrumentos 

financeiros (incluindo derivados de  instrumentos financeiros, tais 

como Forex e CFDs). O anúncio foi concebido para explicar em 

geral os  termos e a natureza dos riscos relacionados com a 

negociação de instrumentos financeiros, de forma clara e direta. 

 

1.2 O Cliente não deve participar, directa ou indirectamente, em 

qualquer investimento em instrumentos financeiros a menos que 

saiba e entenda os riscos associados a cada um dos instrumentos 

financeiros. A Companhia  não irá fornecer qualquer conselho de 

investimento relativos a investimentos ou quaisquer transacções em 

instrumentos de investimento  financeiros ao cliente , nem vai fazer 

quaisquer recomendações de investimento. Portanto, antes de 

solicitar uma conta de negociação à companhia, ou a emissão de uma 

ordem, o cliente deve considerar cuidadosamente se o investimento 

em um instrumento financeiro específico é apropriado para ele, tendo 

em conta as suas circunstâncias pessoais e recursos financeiros. Se o 

cliente não entende que os riscos associados deve procurar  

aconselhamento e consulta a partir de um consultor financeiro 

independente. Se o cliente ainda não entende os riscos associados à 

negociação em qualquer instrumento financeiro, não se deve 

envolver em negociação sob quaisquer circunstâncias. 

O cliente deve reconhecer que corre um elevado risco de incorrer 

em perdas e danos como resultado da compra ou venda de qualquer 

instrumento financeiro e aceita a assumir este risco. 

 

2. Reconhecimento de risco  

 

2.1Riscos Técnicos 

O cliente será responsável para os riscos de perdas financeiras 
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communication, electronic and other systems. The result of any 

system failure may be that his order is either not executed 

according to his instructions or it is not executed at all. The 

Company does not accept any  liability in the case of such a 

failure. 

While trading via the Client Terminal the Client shall be 

responsible for the risks of financial losses caused by but not 

limited to: 

 

•Client's or Company's hardware or software 

failure, malfunction or misuse 

•Poor Internet connection either on the side of the 

Client or the Company or both, or 

interruptions or transmission blackouts or public 

electricity network failures or hacker attacks, 

overload of connection 

• The wrong settings in the Client Terminal 

• Delayed Client Terminal updates 

• The Client disregarding the applicable rules described in the 

Client Terminal user guide and in the Company’s website;                                                                

Failure of internet, servers, mobile networks or other 

communications lines either on the Company’s side, the Client 

side or both. 

In Case of a such failure, the Client acknowledge that it may lead 

to delays in the execution or settlement of à transaction, or the 

client order may not be executed according to the client’s 

instructions or the transaction may not be executed at all.  

The Client acknowledges that at times of excessive deal flow the 

Client may have some difficulties to be connected over the 

telephone with a Dealer, especially in a Fast Market (for 

example, when key macroeconomic indicators are released). 

The Company shall not be liable for any claims, losses, damages, 

indemnifications, costs or expenses caused directly or indirectly 

by the malfunctions as described but not limited to the above. 

 

2.2.Abnormal market conditions 

 

The Client acknowledges that under Abnormal Market 

Conditions the period during which the Instructions and 

Requests are executed may be extended. The Client 

acknowledges that under certain market conditions it may be 

difficult or impossible to execute an order. 

 

2.3Suspensions of Trading  

Under certain market conditions such as financial instability of 

the world economics, it may be difficult or impossible to 

liquidate a position. In this case the Company reserve the right to 

either suspend or restrict the trading on a specific instrument. 

 

causados pela falha no sistemas de informação, comunicação, 

sistemas eletrónicos e outros. O resultado de qualquer falha no 

sistema pode originar que a ordem não será executado em 

conformidade com as respectivas instruções ou não seja executada 

de todo. A empresa não se responsabiliza por essas falhas. 

Enquanto negocia no Terminal do cliente o cliente será responsável  

por riscos  de perdas financeiras causadas por mas não limitados a: 

 • Falha de equipamento ou software do cliente ou da 

Companhia ,  por mau funcionamento ou uso inadequado 

 • Uma conexão de Internet pobre, seja por parte do cliente 

ou da Companhia ou ambos, interrupções ou detenções de 

transmissão , falhas na rede eléctrica pública ou ataques de 

hackers, sobrecarregando as ligações 

• Configurações erradas no terminal do cliente 

• Adiamento das  atualizações do Terminal  

• Incumprimento do cliente pelas regras descritas no guia 

do usuário no Terminal do cliente e no site da Companhia 

Falha de internet, servidores, redes móveis ou outras 

linhas de comunicação do lado da empresa, do lado do 

cliente ou de ambos. 

No caso de tal falha, o Cliente reconhece que pode levar a 

atrasos na execução ou liquidação de uma transação, ou a 

ordem do cliente não pode ser executada de acordo com as 

instruções do cliente ou a transação não pode ser executada 

a todos 

O cliente reconhece que  em tempos de fluxo excessivo de 

negociação, pode ter algumas dificuldades para se conectar 

por telefone com o agente, especialmente no mercado 

rápido (por exemplo, quando os indicadores macro 

económicos são divulgados). 

A Empresa não será responsável por quaisquer 

reclamações, perdas, danos, indmenizações, custos ou 

despesas causadas direta ou indiretamente pelos maus 

funcionamentos descritos, mas não limitados ao acima 

 

2.2.Condições anormais de mercado  

O  cliente reconhece que em condições anormais de mercado o 

período durante o qual são executados as instruções e os pedidos 

podem ser prorrogadas. O cliente reconhece que sob certas condições 

de mercado pode ser difícil ou impossível  de executar uma ordem. 

2.3.Suspensões de Negociação 

Sob certas condições de mercado, como a instabilidade financeira 

da economia mundial, pode ser difícil ou impossível liquidar uma 

posição. Neste caso, a Companhia reserva-se o direito de suspender 

ou restringir a negociação de um instrumento específico. 
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2.4.Trading platform 

 

The Client acknowledges that the only reliable source of Quotes 

Flow information is that of the real/live Server’s Quotes Base. 

Quotes Base in the Client Terminal is not a reliable source of 

Quotes Flow information because the connection between the 

Client Terminal and the Server may be disrupted at some point 

and some of the Quotes simply may not reach the Client 

Terminal. 

The Client acknowledges that when the Client closes 

the order placing/modifying/deleting window or the 

position opening/closing window, the Instruction or 

Request, which has been sent to the Server, shall not be 

cancelled. 

In case the Client has not received the result of the 

execution of the previously sent Instruction but decides to repeat 

the Instruction, the Client shall accept the risk of making two 

Transactions instead of one. 

The Client acknowledges that if the Pending Order 

has already been executed but the Client sends 

the Instruction to modify its level and the levels of If Done 

Orders at the same time, the only Instruction, 

which will be executed, is the Instruction to modify 

Stop Loss and/or Take Profit levels on the position 

opened when the Pending Order triggered. 

 

3.Interpretative Risk 

 

The Client must acknowledge that information on the previous 

performance of a Financial Instrument does not guarantee its 

current and/or future performance. The usage of historical data 

does not constitute a binding or safe forecast as to the 

corresponding future performance of the Financial Instruments 

to which they said information refers. 

 

4.Communication 

 

The Client shall accept the risk of any financial losses 

caused by the fact that the Client has received with 

delay or has not received at all any notice from the 

Company. 

 

The Client acknowledges that the unencrypted 

information transmitted by e-mail is not protected from any 

unauthorized access. 

 

The Client is fully responsible for the risks in respect of 

undelivered Trading Platform internal mail messages sent to the 

Client by the Company. 

2.4.Plataforma de Negociação 

O cliente reconhece que a a única fonte confiável Cotações de 

fluxo é a base cotações do servidor real / direto. A base de cotações 

no Terminal do cliente não é uma fonte de informação confiável  

sobre o fluxo das cotações, porque a conexão entre o servidor e o 

Terminal do cliente pode ser interrompido a qualquer momento e 

algumas das cotações simplesmente não conseguirem alcançar o 

Terminal do cliente.  O cliente reconhece que quando o cliente fecha 

a janela da ordem colocada/modificada/excluída  ou a janela de 

abertura/fechamento de posição, instrução ou pedido, enviado para o 

servidor, não poderá ser cancelada.  

No caso em que o cliente não recebeu o resultado da execução  

enviada anteriormente, mas decidiu repetir a instrução, o cliente 

aceitará o risco da realização de duas operações em vez de uma. 

O cliente reconhece que, se a ordem pendente já foi executada, 

mas o cliente envia a instrução para modificar seu nível e os níveis 

de ordens se feitas ao mesmo tempo, a única instrução que será 

executada é a instrução para modificar os níveis de Stop Loss e/ou 

Take Profit na posição aberta  quando acionada a ordem pendente. 

 

 

3.Risco interpretativo 

 

O cliente deve reconhecer que a informação sobre o desempenho 

passado de um instrumento financeiro não garante seu desempenho 

atual e/ou futuro. O uso de dados históricos não constitui uma 

previsão vinculativa ou segura sobre o correspondente desempenho 

futuro dos instrumentos financeiros a que se refere  essa informação. 

 

 

4.Comunicação 

 

O cliente aceitará o risco de eventuais perdas financeiras causadas 

pelo facto de o cliente tem receber com atraso ou não receber 

qualquer notificação em absoluto da Companhia 

.O cliente reconhece que as informações encriptadas não 

transmitidas por correio electrónico não estão  protegidas contra 

possíveis acessos não autorizados.O cliente é totalmente responsável 

pelos riscos relativos às mensagens de correio eletrónico interno da 

plataforma de negociação não entregues, enviados ao  cliente pela 

companhia.  

O cliente é totalmente responsável pela privacidade das 

informações recebidas da companhia e aceita o risco por quaisquer 

perdas financeiras causadas por acesso não autorizado de terceiros 
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The Client is wholly responsible for the privacy of the 

information received from the Company and accepts the risk of 

any financial losses caused by the unauthorized access of the 

third party to the Client’s Trading Account. 

 

The Company has no responsibility if authorized third persons 

have access to information, including electronic addresses, 

electronic communication and personal data, access data when 

the above are transmitted between the Company or any other 

party, using the internet or other network communication 

facilities, telephone, or any other electronic means.  

 

5.Force Majeure Event 

 

In case of a Force Majeure Event the Client shall accept the risk 

of financial losses.  

 

6.No Representation, No Warranty 

 

The Company uses reasonable efforts to 

obtain information from reliable sources, but the 

materials on the Company website is provided "as 

is" without warranty of any kind. The Company 

makes no representation (either express or 

implied) that the information, analysis and opinions 

expressed on the Company website or otherwise is 

accurate, complete or up to date. 

Information contained on the Company website is 

checked and updated by the Company on a regular 

basis. This notwithstanding, data and information 

provided may become subject to changes while posted 

on the Company website. Therefore, Company does not 

assume any liability towards nor gives any guarantee to 

any subscriber, client, partner, supplier, counterparty or 

third party for the timeliness, accuracy and 

completeness of the information provided herein or on 

other websites that may be accessed through hyperlinks. 

The Company reserves the right to change or amend the 

information provided at any time and without prior 

notice. 

 

7.Risk Warning Notice for Foreign 

Exchange and Derivatives 

 

7.1.Products 

para a conta de negociação do cliente. 

A Companhia não tem qualquer responsabilidade se autoriza a 

terceiros o acesso à informação, incluindo e-mail, comunicações 

electrónicas e dados pessoais, dados de acesso quando o acima é 

transmitido entre a empresa ou qualquer outra parte, usando a 

Internet ou outras formas de comunicação de rede, telefone ou outros 

meios electrónicos. 

 

 

5.Situação  de Força  Maior 

 

Em caso de situação de força maior o cliente aceitará  o risco de 

perdas financeiras. 

 

6.Sem representação, sem garantia 

 

A Companhia  usa esforços razoáveis para obter informações de 

fontes fidedignas, mas o material publicado no site da empresa é 

fornecido «como» sem garantia de qualquer tipo. A Companhia não 

faz quaisquer representações (explícita ou implícita) que as 

informações, análises e opiniões expressas no site da Companhia ou 

caso contrário são exatas, completas ou atualizadas.As informações 

contidas no site da Companhia  são verificadas e atualizadas 

regularmente. No entanto, esses dados e informações fornecidas 

podem estar sujeitos a alterações enquanto  são publicados no site. 

Portanto, a Companhia não assume qualquer responsabilidade em 

relação nem dá qualquer garantia ao  assinante, cliente, parceiro, 

fornecedor, contraparte ou terceiro para a actualidade, a exatidão e a 

integridade das informações fornecidas neste documento ou em 

outros sites que podem ser acessados através de hiperlinks. A 

Companhia  reserva-se o direito de alterar ou modificar as 

informações fornecidas a qualquer momento e sem aviso prévio. 

 

7.Aviso de Risco para câmbio de 

moeda e produtos derivados 

 

7.1.Produtos 

 

Este aviso não revela todos os riscos e outros aspectos significativos 

da troca de moeda estrangeira e derivados, tais como futuros, opções 

e contratos para as diferenças. Não  deve negociar sobre esses 

produtos, a menos que compreenda sua natureza e a extensão da sua 

exposição ao risco. Deve estar convencido de que o produto é 
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This notice cannot disclose all the risks and other 

significant aspects of foreign exchange and derivative 

products such as futures, options, and Contracts for 

Differences. You should not deal in these products 

unless you understand their nature and the extent of 

your exposure to risk. You should also be satisfied that 

the product is suitable for you in the light of your 

circumstances and financial position. 

Although Forex and derivative instruments can be 

utilised for the management of investment risk, some of 

these products are unsuitable for many investors. You 

should not engage in any dealings directly or indirectly 

in derivative products unless you know and understand 

the risks involved in them and that you may lose 

entirely all of your money. Different instruments 

involve different levels of exposure to risk and in 

deciding whether to trade in such instruments you 

should be aware of the following points: 

 

7.2.Effect of Leverage 

 

Under Margin Trading conditions even small market 

movements may have great impact on the Client’s 

Trading Account. It is important to note that all 

accounts trade under the effect of Leverage. The Client 

must consider that if the market moves against the 

Client, the Client may sustain a total loss greater than 

the funds deposited. The Client is responsible for all the 

risks, financial resources the Client uses and for the 

chosen trading strategy. 

It is highly recommended to place Stop Loss to limit 

potential losses, and Take Profit to collect profits, when 

it is not possible for the Client to manage the Client’s Open 

Positions. 

The Client shall be responsible for all financial losses 

caused by the opening of the position using temporary 

excess Free Margin on the Trading Account gained as a 

result of a profitable position (cancelled by the 

Company afterwards) opened at an Error Quote (Spike) 

or at a Quote received as a result of a Manifest Error. 

 

. 
7.3.High volatile instruments 

 

Some Instruments trade within wide intraday ranges 

with volatile price movements. Therefore, the Client 

must carefully consider that there is a high risk of losses 

as well as profits. The price of Derivative financial 

instruments is derived from the price of the underlying 

asset in which the instruments refer to (for 

example currency, stock, metals, indices etc). 

Derivative financial instruments and related markets 

apropriado para si,  baseando-se nas  suas circunstâncias pessoais e 

situação financeira. Embora o Forex e instrumentos derivados  

poderem ser usados para a gestão de risco de investimento, alguns 

destes produtos não são adequados para muitos investidores. Não 

deve envolver-se em qualquer operação direta ou indiretamente 

derivada de produtos, a menos que saiba e entenda os riscos nela 

associados e que pode perder completamente todo o seu dinheiro. 

Diferentes instrumentos envolvem diferentes níveis de exposição ao 

risco e para decidir a negociação de tais instrumentos deve saber os 

seguintes pontos: 

 

7.2.Efeito de Alavancagem 

 

Sob condições de margem de negociação mesmo nos  movimentos 

do pequeno mercado  podem ter um grande impacto na conta de 

negociação de clientes. É importante observar que todas as contas de 

negociação sob o efeito de alavancagem. O cliente deve considerar 

que se o mercado se mover contra o cliente, o cliente pode sustentar 

uma perda total maior que os fundos depositados. O cliente é 

responsável por todos os riscos financeiros, o uso recursos 

financeiros escolhido pelo cliente como estratégia de negociação. É 

altamente recomendável colocar Stop Loss para limitar as perdas 

potenciais e Take Profit para recolher os lucros, quando não é 

possível ao cliente gerenciar as suas posições abertas. O cliente será 

responsável por todas as perdas financeiras causadas pela abertura da 

posição usando o excesso da margem livre temporária da conta de 

negociação adquirida como resultado de uma posição lucrativa 

(cancelada pela empresa posteriormente) aberta  em uma  citação de 

erro (Spike) ou em uma citação recebida como resultado de um erro 

manifesto. 

 

 

7.3.Instrumentos com elevada 

volatilidade 

 

Alguns instrumentos de negociação dentro de amplos intervalos 

intradiários com movimentos de preços voláteis. Portanto, o cliente 

deve cuidadosamente considerar que existe um elevado risco de 

perdas, bem como de lucros. O preço de instrumentos financeiros 

derivados  é derivado do preço do subjacente ativo a que os 

instrumentos se referem (por  exemplo moeda, ações, metais, 

índices, etc.). Como instrumentos financeiros derivados e mercados 

relacionados podem ser altamente voláteis. Os preços dos 

instrumentos e do ativo subjacente podem variar rapidamente e sobre 

largas escalas e podem refletir eventos imprevisíveis ou mudanças 

nas condições, nenhum dos quais pode ser controlado pelo cliente ou 

pela Companhia.  Sob certas condições de mercado pode ser 

impossível para uma ordem ser executada ao preço declarado 
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can be highly volatile. The prices of instruments and 

the underlying asset may fluctuate rapidly and over 

wide ranges and may reflect unforeseeable events 

or changes in conditions, none of which can be 

controlled by the Client or the Company. Under certain 

market conditions it may be impossible for a Client’s 

order to be executed at declared price leading to 

losses. 

 This may occur for example at the following circumstances: 

 

● Market opening hours 

● Release of macroeconomic data 

● Rapid price movement 

● Insufficient liquidity to execute specific volume 

 

The prices of instruments and the underlying 

asset will be influenced by, amongst other things, 

changing supply and demand relationships, 

governmental, agricultural, commercial and trade 

programs and policies, national and international 

political and economic events and the prevailing 

psychological characteristics of the relevant market 

place. Therefore Stop Loss order can not 

guarantee the limit of loss. 

The Client acknowledges and accepts that, regardless of 

any information which may be offered by the 

Company, the value of Instruments may fluctuate 

downwards or upwards and it is even probable that the 

investment may become of no value. This is owed to 

the margining system applicable to such trades, 

which generally involves a comparatively modest 

deposit or margin in terms of the overall contract 

value, so that a relatively small movement in the underlying 

market can have a disproportionately dramatic effect on the 

Client’s trade. 

 If the underlying market movement is in the Client’s favor, the 

Client may achieve a good profit, but an equally small adverse 

market movement can not only quickly result in the loss of the 

Clients’ entire deposit, but may also expose the Client to a large 

additional loss. 

7.4. Liquidity 

Some of the underlying assets may not become immediately 

liquid as a result of reduced demand for the underlying asset and 

Client may not be able to obtain the information on the value of 

these or the extent of the associated risks. 

7.5.Slippage  

Slippage is a difference between the expected price of a 

levando os clientes a perdas.  

Podem  ocorrer por exemplo nas seguintes circunstâncias: 

 

● Horário de abertura do Mercado 

● Lançamento de dados macroeconómicos 

● Movimentação rápida de preços 

● Liquidez insuficiente para executar o volume especifico  

 

Os preços dos instrumentos e o ativo subjacente serão 

influenciados por, entre outras coisas, mudar as relações de oferta e 

demanda, governamentais, agrícolas, comerciais e negociação de 

programas e políticas, eventos nacionais, internacionais, políticos e 

económicos e as características psicológicas predominantes do 

mercado relevante. Portanto, a ordem de Stop Loss não pode garantir 

que o limite de perda. 

O cliente reconhece e aceita que, independentemente de quaisquer 

informações que podem ser oferecidas pela Companhia, o valor dos 

instrumentos pode flutuar para cima ou para baixo, e é mesmo 

provável que o investimento pode se tornar de nenhum valor. Isto é 

devido ao sistema de relatórios aplicável a tais negociações, que 

geralmente envolve um depósito comparativamente modesto ou 

margem em termos do valor global do contrato, para que um 

movimento relativamente pequeno no mercado subjacente pode ter 

um efeito dramático desproporcional sobre a negociação dos 

clientes.  Se o movimento de mercado subjacente está a  favor do 

cliente, o cliente pode obter um bom lucro, mas um movimento de 

mercado adverso  igualmente pequeno pode não só rapidamente 

resultar na perda de todo depósito dos clientes, mas também pode 

expor o cliente a uma grande perda adicional. 

 

7.4.Liquidez 

 

Alguns dos activos subjacentes não se  podem tornar 

imediatamente líquidos como resultado da redução da procura  para 

o activo subjacente e o cliente pode não ser capaz de obter as 

informações sobre o valor destes ou a extensão dos riscos 

associados. 

 

7.5.Slippage  

Slippage é uma diferença entre o preço esperado de uma transação 

e o preço no qual a transação foi executada. Pode ocorrer durante 

uma alta volatilidade ou quando grandes transações são executadas 

ao preço pelo qual não há procura. 
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transaction and the price at which the transaction was executed. 

It may occur during a high volatility or when large transactions 

are executed at the price at which there is no demand. 

7.6.Contracts for Differences 

 

The CFDs available for trading with the Company are 

non deliverable spot transactions giving an opportunity 

to make profit on changes in currency rates, commodity, 

stock market indices or share prices called the 

underlying instrument. If the underlying instrument 

movement is in the Client’s favor, the Client may 

achieve a good profit, but an equally small adverse 

market movement can not only quickly result in the loss 

of the Clients’ entire deposit but also any additional 

commissions and other expenses incurred. So, the Client 

must not enter into CFDs unless he is willing to 

undertake the risks of losing entirely all the money 

which he has invested and also any additional 

commissions and other expenses incurred. 

Clients are required to deposit funds in their trading 

account in order to open a position. The Margin 

requirement will depend on the underlying instrument 

of the CFDs. Margin requirements can be fixed or can 

be calculated from the current price of the underlying 

instrument. The Company will not notify the Client of 

any Margin Call to sustain a loss making position. 

However, client has an option to enable the margin call 

notification on his platform.Transactions in CFDs are not 

undertaken on à recognized exchange. Rather they are 

undertaken via Company’s Trading Platform whereby execution 

is 

effected by Company or other financial institutions and, 

accordingly, CFDs may expose the Client to greater risks than 

regulated exchange transactions. 

 

Trading Platform for transactions in CFD’s used by the 

Company does not fall into the definition of a recognized 

exchange as this is not a Multilateral Trading Facility because 

Company may be a in a client transaction.  

The terms and conditions and trading rules are established solely 

by the counterparty which may be Company or some other 

financial institution to be disclosed to the Client. The Client 

may be obliged to close an open position of any given CFD 

during the opening hours of Company’Trading Platform.  

Before the Client begins to trade, he should obtain details of all 

commissions and other charges for which the Client will be 

liable, which may be found on Company’s website. Some 

charges may not be expressed in money terms but may, for 

example, be expressed as a dealing spread. 

The Client takes the risk that his trades in CFDs may be or 

become subject to tax and/or any other duty, for 

example, because of any changes in legislation or 

 

7.6.Contratos por Diferenças 

 

Os CFDs disponíveis para negociação com a Companhia são non-

deliverable transações locais  dando a oportunidade de fazer lucro 

sobre mudanças nas taxas de câmbio, commodities, índices do 

mercado acionário ou compartilhar os preços das chamadas do 

instrumento subjacente. Se o movimento de instrumento subjacente 

está a favor  do cliente, o cliente pode obter um bom lucro, mas um 

pequeno movimento de mercado igualmente adverso  rapidamente 

pode resultar na perda de todo o depósito do cliente e também 

quaisquer comissões adicionais e outras despesas incorridas . Então, 

o cliente não deve entrar em um CFD a menos que esteja  disposto a 

comprometer-se aos riscos de perder totalmente todo o dinheiro que 

investiu e também quaisquer comissões adicionais e outras despesas 

incorridas. 

Os clientes  devem  depositar fundos na sua conta de negociação, a 

fim de abrir uma posição. A margem exigida vai depender do 

instrumento subjacente do CFDs. Os requisitos da margem  podem 

ser fixos  ou podem ser calculados a partir do atual preço do 

instrumento subjacente.  A Companhia  não irá notificar o cliente de 

qualquer  margem que  sustente uma posição de perda.No entanto, o 

cliente tem uma opção para ativar a notificação de chamada de 

margem em sua plataforma. As transações com CFDs não se 

realizam num mercado reconhecido. Em vez disso, são realizados 

através plataforma de negociação da Companhia onde a execução é 

validada pela Companhia ou outras instituições financeiras e 

consequentemente, os CFDs podem expor o cliente a riscos maiores 

do que as operações regulamentadas. A Plataforma de negociação 

para operações em CFD utilizada pela Companhia não se enquadra 

na definição de  mercado  reconhecido com isto não é um sistema de 

negociação Multilateral, porque a empresa pode estar numa 

transação do cliente. CFDs .  

Os termos e condições e as normas de negociação são únicamente 

estabelecidas pela contraparte que pode ser a Companhia ou outra 

instituição financeira indicada ao cliente.  

O Cliente pode estar obrigado a fechar uma posição aberta  num  

determinado CFDs durante o horário de atividade da plataforma de 

negociação da Companhia. 

Antes que o cliente começa a transacionar, ele deve obter detalhes 

de todas as comissões e outros encargos para os quais o cliente será 

responsável, que pode ser encontrado no site da Companhia. Alguns 

gastos podem não ser expressos em termos de dinheiro, mas podem, 

por exemplo, ser expressos como spread de negociação.  

O cliente assume o risco das suas negociações em CFDs poderem  

ser ou tornar-se sujeitos a imposto e/ou  qualquer outra obrigação, 

por exemplo, por causa de qualquer alteração na legislação ou 

alterações na sua vida pessoal. A Companhia não garante que não  

será pago nenhum imposto e/ou qualquer outro imposto de selo. O 

cliente deve ser responsável por quaisquer impostos e/ou de qualquer 

outra obrigação que possa acumular em relação as suas negociações. 
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changes to his personal circumstances. Company does 

not warrant that no tax and/or any other stamp duty will be 

payable. The Client should be responsible for any taxes and/or 

any other duty which may accrue in respect of his trades. 

 

8.Advice and Recommendations  

The Company will not provide the Client with any investment 

advice relating to investiments or possible transactions in 

investments or make investment recommendations of any kind. 

Therefore, each decision by Client to trade any financial 

instruments with the Company and each decision if a transaction 

is appropriate for Client, is an independent decision made by the 

Client.  

9.No Guarantee of Profits 

The Company does not guarantee any profits or avoiding losses 

when trading in derivative financial instruments. The Client 

acknowledges and accepts that has not received any guarantees 

from the Company or from any of its representatives. The Client 

warrants that is aware of the risk inherent in such trading and is 

financially able to bear risks and withstand any losses incurred.  

 

10.Other implications 

 

The Company may pass money received from the Client 

to a third party (e.g. a bank, a market, intermediate 

broker, OTC counterparty or clearing house) to hold 

or control in order to effect a Transaction through or 

with that person or to satisfy the Client’s 

obligation to provide collateral (e.g. initial margin 

requirement) in respect of a Transaction. The 

Company has no responsibility for any acts or 

omissions of any third party to whom it will pass 

money received from the Client. 

The third party to whom the Company will pass money 

may hold it in an omnibus account and it may not 

be possible to separate it from the Client’s money, or 

the third party’s money. In the event of the 

insolvency or any other analogous proceedings in 

relation to that third party, the Company may only 

have an unsecured claim against the third party on 

behalf of the Client, and the Client will be exposed 

to the risk that the money received by the 

Company from the third party is insufficient to 

satisfy the claims of the Client with claims in 

respect of the relevant account.  

The Company does not accept any liability or responsibility for 

any resulting losses. 

The Company may hold Client money on the Client’sbehalf 

outside the EEA. The legal and regulatory regime applying to 

any such bank or person will be different from that of Cyprus 

 

8.Conselhos e Recomendações 

 
A Empresa não fornecerá ao Cliente qualquer consultoria de 

investimento relacionada a investimentos ou possíveis transações em 

investimentos ou fazer recomendações de investimento de qualquer 

tipo. Portanto, cada decisão do Cliente de negociar quaisquer 

instrumentos financeiros com a Empresa e cada decisão, se uma 

transação for apropriada para o Cliente, é uma decisão independente 

feita pelo Cliente. 

9.Nenhuma garantia de lucros 

 
A Companhia não garante nenhum lucro ou evita perdas ao negociar 

com instrumentos financeiros derivativos. O Cliente reconhece e 

aceita que não recebeu nenhuma garantia da Empresa ou de qualquer 

um de seus representantes. O Cliente garante que está ciente do risco 

inerente a tal negociação e é financeiramente capaz de assumir riscos 

e suportar quaisquer perdas incorridas. 

 

10.Outras implicações 

 

A Companhia pode passar o dinheiro recebido do cliente a terceiros 

(por exemplo, um banco, um mercado, corretor intermediário, casa 

de compensação ou contraparte OTC) para segurar ou controlar a fim 

de efetuar uma transação através de ou com aquela pessoa ou para 

satisfazer a obrigação de clientes para fornecer garantia (por 

exemplo, exigência de margem inicial) no âmbito de uma transacção. 

A Companhia não tem qualquer responsabilidade por quaisquer 

actos ou omissões de terceiros a quem vai passar o dinheiro recebido 

do cliente. 

O terceiro a quem a Companhia passará o dinheiro pode segurá-la 

em uma conta coletiva e pode não ser possível separá-lo do dinheiro 

de clientes, ou de terceiros. Em caso de insolvência ou de qualquer 

outro processo análogo em relação ao terceiro, a Companhia pode 

fazer apenas uma reivindicação não garantida contra o terceiro, em 

nome do cliente, e o cliente será exposto ao risco de que o dinheiro 

recebido pela Companhia de terceiros é insuficiente para satisfazer 

os pedidos do cliente com as reclamações referentes à conta.  

A Companhia qualquer responsabilidade ou obrigação por 

quaisquer perdas resultantes.  

A Companhia  pode reter  o dinheiro do cliente em nome deste, 

fora do EEA. O regime legal e regulamentar aplicáveis a qualquer 

banco ou pessoa será diferente de Chipre e em caso de insolvência 

ou de qualquer outro processo análogo em relação a esse banco ou 

pessoa. O dinheiro do cliente pode ser tratado de forma diferente do 

tratamento que se aplicaria se o dinheiro estivesse numa conta 
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and in the event of the insolvency or any other analogous 

proceedings in relation to that bank or person, the Client money 

may be treated differently from the treatment which would apply 

if the money was held with a bank in an account in Cyprus. The 

Company 

will not be liable for the insolvency, acts or omissions 

of any third party referred to in this paragraph. 

 

The Company may deposit Client money with a depository who 

may have a security interest, lien or right of set-off in relation to 

that money.  

A Bank or Broker through whom the Company deals 

with or Company itself may act in the same market as 

Client, and could have interests contrary to the Client’s 

Interests. 

 

11.Investor Compensation Fund (ICF 

Fund) 

The Company is a member of the Investor Compensation Fund 

(ICF), which means that client funds may be eligible to receive 

compensation for any claims arising from the inability or failure 

of the member of the Fund to fulfill its financial obligations. 

Securing claims is dependent on several factors. You can check 

eligibility terms in our Investor Compensation Fund legal 

document. 

 

Miscellaneous 

In the event of any conflict or inconsistency between the 

English and the Portuguese versions, the English original 

shall prevail 

 

bancária no Chipre.  

A Companhia não será responsabilizada por insolvência, actos ou 

omissões de terceiros referidos neste paragrafo.  

 

A Companhia pode depositar o dinheiro do cliente com um 

depositário, que pode ter uma garantia ou direito de retenção em 

relação ao dito dinheiro. de compensação em relação ao dinheiro. 

Um banco ou corretora através de quem a Companhia negoceia com 

ou a própria empresa pode atuar no mesmo mercado como cliente e 

pode ter interesses contrários aos interesses dos clientes. 

 

 

11.Fundo de Compensação ao 

Investidor (Fundo ICF) 

A Empresa é um membro do Fundo de Compensação ao Investidor 

(ICF), o que significa que os fundos do cliente podem ser elegíveis 

para receber compensação por quaisquer reclamações decorrentes da 

incapacidade ou falha do membro do Fundo em cumprir suas 

obrigações financeiras. Garantir reivindicações depende de vários 

fatores. Pode verificar as condições de elegibilidade em nosso 

documento jurídico do Fundo de Compensação ao Investidor. 

 

Diversos  
Em caso de qualquer conflito ou inconsistência entre as versões 

inglesa e a portuguesa, o inglês original prevalecerá 

 

 

https://www.teletrade.eu/about/investor-comp
https://www.teletrade.eu/guides/teletrade.com.cy/files/Investor_compensation_fund.pdf
https://www.teletrade.eu/guides/teletrade.com.cy/files/Investor_compensation_fund.pdf

