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TERMOS DE NEGOCIAÇÃO DA 
ADMIRAL MARKETS UK LTD  
 

Advertência de risco: Tenha em consideração que a Negociação no mercado de câmbios (FX ou 
Forex) e em contratos por diferença (CFD) com margem envolve um elevado grau de risco para 
o seu capital e pode não ser adequado para todos os investidores. Pode realizar lucros ou 
incorrer em perdas muito mais elevadas do que a quantia de dinheiro que depositar na Admiral 
Markets UK Ltd. Pedimos-lhe que também tenha em consideração que:  

1. Pode ter de suportar a perda total dos fundos iniciais de margem e quaisquer fundos 
adicionais depositados na Admiral Markets UK Ltd para manter a sua posição, além de 
quaisquer responsabilidades descritas na Secção 5 e em quaisquer outras cláusulas do 
presente Acordo;  

2. Se o mercado se movimentar contra a sua posição ou os níveis de margem aumentarem, 
pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais, a curto prazo, para manter a sua 
posição;  

3. Se não cumprir uma solicitação de fundos adicionais dentro do prazo estabelecido, a Admiral 
Markets UK Ltd, a seu exclusivo critério, pode liquidar qualquer ou todas as suas posições 
após uma perda;  

4. Realizar lucro ou incorrer em perdas irá depender das flutuações das divisas, matérias-primas 
ou outros fatores subjacentes que podem ser alheios ao controlo da Admiral Markets UK 's 
Ltd; e  

5. A plena titularidade e/ou propriedade de uma parte ou de todo o dinheiro que depositar na 
Admiral Markets UK Ltd serão transferidas para a Admiral Markets UK Ltd, na medida em que 
representar um montante necessário para assegurar as suas posições em aberto ou para 
cobrir o seu contingente ou obrigações potenciais, presentes ou futuros, de tal forma que não 
terá direito a reivindicação de propriedade sobre essa parte ou qualquer montante do seu 
dinheiro depositado, e a Admiral Markets UK Ltd pode utilizá-lo em seu próprio direito.  

6. A negociação pela Internet tem riscos associados, incluindo, mas não limitados a, falha de 
ligação à Internet, de hardware e/ou de software. Como a Admiral Markets UK Ltd não 
controla a velocidade à qual os sinais são enviados entre o seu computador e os nossos 
servidores, a Admiral Markets UK Ltd não poderá, portanto ser responsabilizada por falhas de 
comunicação, atrasos ou alterações quando estiver a negociar através da Internet. Pedimos-
lhe que verifique se o aparelho que está a usar cumpre com as exigências de qualquer 
software utilizado, pois a Admiral Markets UK Ltd não poderá ser considerada 
responsabilizada por isso.  

7. É da sua responsabilidade garantir que o acesso à sua plataforma de negociação, incluindo o 
nome de utilizador e palavra-passe, são mantidos em segurança e que é aceitável que a 
Admiral Markets UK Ltd aceite uma ordem, no caso de estes serem inseridos corretamente.  

Deve ler atentamente os termos e condições do presente Acordo (juntamente com os Anexos 
relevantes), bem como qualquer outro documento emitido pela Admiral Markets UK Ltd em 
ligação com o presente Acordo, incluindo, sem limitação, o documento de Divulgação de Risco, 
que lhe pode ser entregue ou disponibilizado por nós, no nosso Website. Estes documentos 
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contêm informações importantes acerca dos seus e dos nossos direitos e obrigações em relação 
aos serviços que lhe iremos prestar, no âmbito do presente Acordo. Sugerimos que dedique 
especial atenção à Secção 1 abaixo, que deverá servir como orientação inicial para compreender 
tais direitos e obrigações. 

Ao assinar o Formulário de Inscrição, está a reconhecer e a confirmar que os termos e condições 
que celebra são claros para si e que compreende e aceita os termos do presente Acordo e os 
demais documentos que lhe foram fornecidos ou de qualquer outra forma disponibilizados pela 
Admiral Markets UK Ltd no seu Website, em ligação com o presente Acordo. Não deve assinar o 
Formulário de Inscrição se não estiver seguro quanto aos efeitos do presente Acordo, ou da 
natureza dos riscos envolvidos. Se preencher, assinar e nos enviar o Formulário de Inscrição, 
está a declarar que leu os documentos que lhe foram fornecidos, ou de outra forma 
disponibilizados por nós no nosso sítio, em ligação com o presente Acordo, e que compreende e 
concorda que a nossa relação será regida pelos termos e condições estabelecidos no presente 
Acordo.  

É necessário que tenha a certeza de que compreende completamente os riscos envolvidos e que 
procure aconselhamento pessoal, se necessário. A negociação de contratos por diferenças pode 
não ser adequada para todos os clientes.  

1. Informações Gerais  

1.1 Acordo  
Os presentes (Termos de Negócios da Admiral Markets UK Ltd) são celebrados por e entre si (o 
“Cliente”) e a Admiral Markets UK Ltd (“AM UK Ltd”), uma empresa de investimento autorizada e 
regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Os presentes Termos juntamente 
com o Formulário de Inscrição formam a base da nossa relação.  

Quaisquer termos e condições adicionais estabelecidos pela AM UK Ltd e expressamente 
declarados como parte integrante dos presentes Termos (desde que disponíveis no Website e 
quer sejam ou não aqui referidos) representam termos e condições aplicáveis à relação 
contratual (o “Acordo”) entre a AM UK Ltd e o Cliente.  

A Divulgação de Risco, a Política de Conflitos de Interesse, a Política de Execução nas Melhores 
Condições e qualquer outro documento fornecido ou disponibilizado ao Cliente no Website, e que 
não esteja expressamente previsto como sendo parte integrante dos presentes Termos, não 
contêm termos que rejam a relação contratual entre a AM UK Ltd e o Cliente. Os presentes 
Termos destinam-se a prestar ao Cliente informações importantes em relação aos serviços 
prestados por nós, no âmbito do Acordo. O Cliente deve ler e ponderar atentamente tais 
informações antes de celebrar o presente Acordo.  

1.2 Informações sobre a AM UK Ltd e os seus 
Serviços de Investimento e Complementares  
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As sedes sociais da AM UK Ltd são em: Token House, 11-12 Token House Yard, em Londres, no 
Reino Unido, EC2R 7AB. Registada na «Companies House» sob o número 08171762, e com 
endereço virtual em:www.admiralmarkets.co.uk (o “Website”).  

A Admiral Markets UK Ltd está autorizada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), a 
prestar serviços de investimento e complementares. Pedimos-lhe que consulte o sítio da FCA  
http://www.fsa.gov.uk/register/firmBasicDetails.do?sid=313643 para saber quais as nossas 
atividades e produtos permitidos. 

A Admiral Markets UK Ltd presta serviços de investimento e complementares no Reino Unido e 
também pode prestar um ou mais desses serviços nos outros países da UE, numa base 
transfronteiriça (“Regime de Passaporte EU”), em conformidade com as diretivas da UE em 
matéria de mercados de instrumentos financeiros (“DMIF”) em vigor, sujeitas a quaisquer 
alterações periodicamente. Ao prestar serviços de investimento ou complementares noutros 
países da UE, com o estabelecimento de uma filial local, a AM UK Ltd é obrigada a cumprir as 
regras de conduta que regem tais serviços nos termos da Legislação e dos Regulamentos locais. 
A lista de países da União Europeia onde a Admiral Markets UK Ltd está qualificada para prestar 
um ou mais dos serviços de investimentos e complementares acima, numa base transfronteiriça, 
está disponível mediante solicitação. Também podem ser obtidas informações acerca dos 
serviços, que a AM UK LTD está qualificada para fornecer noutros países da UE, junto das 
autoridades reguladoras locais com responsabilidades de supervisão sobre empresas de 
investimento.  

A sede social da Autoridade de Conduta Financeira fica em 25 The North Colonnade, Canary 
Wharf, Londres, E14 5HS, Reino Unido. Pode aceder-se ao sítio da FCA através de 
www.fca.gov.uk  

1.3  
Todos os valores entregues pelo Cliente à Empresa ou que a Empresa detenha em nome do 
Cliente, para a prestação de Serviços de Investimento, serão detidos em nome do Cliente e/ou 
em nome da Empresa em nome do Cliente numa instituição titular de contas. A Empresa não 
será responsável por qualquer incumprimento ou falência de qualquer banco ou de terceiros. No 
entanto, a remuneração dos investidores ou programas de proteção de depósito aplicáveis 
(FSCS, Programa de Compensação de Serviços Financeiros e FOS, Serviço de Provedor 
Financeiro) podem proteger uma proporção dos Fundos de Clientes que estejam em qualquer 
banco ou terceiros.  

1.4 Classificação e Adequação:  
Antes de proceder de acordo com o Formulário de Inscrição apresentado pelo Cliente, a AM UK 
Ltd irá classificar todos os clientes como um “Cliente Não Profissional”. Se um cliente desejar ser 
promovido para “Cliente Profissional” ou “Contraparte Elegível” terá de enviar o questionário 
correspondente (que pode ser fornecido por nós, mediante solicitação). O Cliente irá beneficiar 
das proteções regulamentares oferecidas para a respetiva categoria nos termos da Legislação e 
dos Regulamentos do Reino Unido (ou da Legislação e Regulamento de outro país da UE, onde 
lhe prestemos serviços, conforme o caso). No geral, os “Clientes Não Profissionais” beneficiam 

http://www.admiralmarkets.co.uk/
http://www.fsa.gov.uk/register/firmBasicDetails.do?sid=313643
http://www.fsa.gov.uk/register/firmBasicDetails.do?sid=313643


 

Admiral Markets UK Ltd 
One Love Lane 

Londres, EC2V 7JN, Reino Unido 
 

Tel: +44 (0)20 7726 4003 
Número de Registo FCA: 595450 
Número da sociedade: 08171762 

 
 

 

 
Termos de Negócio da Admiral Markets UK LTD V2 7.3.13 4 

de mais proteções regulamentares do que os “Clientes Profissionais”, e as proteções oferecidas 
às “Contrapartes Elegíveis” são limitadas. O Cliente pode solicitar uma reclassificação de “Cliente 
Não Profissional” para “Cliente Profissional” (mediante algumas condições) ou vice-versa, o que 
a AM UK Ltd pode ou não aceitar. Se o Cliente estiver classificado como ”Cliente Não 
Profissional”, iremos avaliar o seu conhecimento e experiência na negociação dos instrumentos 
financeiros abrangidos pelo presente Acordo, com base em informações fornecidas pelo Cliente 
e, quando necessário, iremos informar o Cliente de que os serviços de investimento prestados 
por nós no âmbito do presente Acordo não são adequados.  

 1.5 Advertência de Risco  
 Antes de celebrar o presente Acordo, o Cliente deve ler e ponderar atentamente a Divulgação 
de Risco, que está disponível no Website. A Divulgação de Risco define os riscos específicos do 
investimento em divisas e em contratos por diferenças. A Admiral Markets UK Ltd irá considerar 
a solicitação de abertura de conta pelo Cliente, e a sua aceitação deste pedido como prova 
inequívoca de que o Cliente leu e está preparado para aceitar os riscos estabelecidos na 
Divulgação de Risco é útil, mas não descreve todos os riscos relativos à negociação de contratos 
por diferenças. É da responsabilidade do Cliente certificar-se de que está plenamente ciente de 
todos esses riscos e aconselhar-se, se necessário, antes de celebrar o presente Acordo.  

 1.6 Política de Conflito de Interesses  
O Cliente deve estar ciente de que, ao prestar serviços de investimento ao Cliente no âmbito do 
presente Contrato, a AM UK Ltd terá interesses (incluindo interesses decorrentes de direitos que 
devemos a outros clientes ou partes) em conflito com os interesses do Cliente, e alguns conflitos 
não poderão ser efetivamente evitados ou mitigados sem alterar o caráter discricionário dos 
preços cotados por nós. De facto, ao negociar em contratos por diferenças o Cliente irá realizar 
ganhos ou sofrer perdas em resultado da diferença de preços (ou taxas de câmbio, conforme o 
caso) no momento em que as posições de negociação são, respetivamente, abertas ou 
encerradas.  

Por norma, a AM UK Ltd, não deve ao Cliente o dever de execução nas melhores condições, pois 
a AM UK Ltd lida com o Cliente numa base de “estimativas”, portanto não executa ordens “em 
nome” do Cliente. Quando o Cliente pretende celebrar um contrato específico com a AM UK Ltd, 
pode concordar em fazê-lo ou não, com base no preço (ou taxa de câmbio, conforme o caso) 
cotado pela AM UK Ltd para esse contrato. A AM UK LTD determina os preços (ou taxas de 
câmbio, conforme o caso) pelos quais está preparada para celebrar contrato com o Cliente (e o 
spread oferta-procura correspondente) a seu absoluto critério, tendo em conta os níveis de 
preços cotados pelos concorrentes e outros intermediários, as condições do mercado em geral, 
assim como outros fatores, tais como a exposição da AM UK Ltd aos instrumentos financeiros 
subjacentes. Consulte a Política de Execução nas Melhores Condições disponível no nosso 
website.  

O Cliente compreende e aceita que este processo de fixação de preços envolve interesses 
incompatíveis da AM UK Ltd, que são intrínsecos ao negócio de investimento que a AM UK Ltd 
realiza no âmbito do presente Acordo. A AM UK Ltd irá fornecer serviços de negociação ao 
Cliente assente nas premissas de que o Cliente está satisfeito com as políticas de preços e 
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práticas da AM UK Ltd e acredita que a fixação de preços da AM UK Ltd proporciona um 
tratamento justo aos interesses do Cliente.  

Quando a AM UK Ltd puder, razoavelmente, tomar medidas para evitar ou mitigar os conflitos 
que surjam na prestação dos seus serviços, que sejam suscetíveis de afetar significativamente os 
interesses do cliente, a AM UK Ltd irá fazê-lo de acordo com a sua Política de Conflitos de 
Interesse, que contém disposições, entre outras, concebidas para:  

1. Descrever as principais fontes de conflitos ou potenciais conflitos com os interesses do 
Cliente, que possam surgir na prestação de serviços por nós, nos termos do presente Acordo;  

2. Estabelecer os procedimentos pelos quais esses conflitos serão periodicamente identificados e 
geridos pela AM UK Ltd;  

3. Expressar os casos em que a existência de um conflito deva ser divulgada ao Cliente antes de 
a AM UK Ltd poder executar uma ordem nos termos do presente Acordo, de modo a que o 
Cliente possa decidir se quer ou não confirmar a ordem; e  

4. Estabelecer os procedimentos pelos quais a Política de Conflitos de Interesse será revista 
quando necessário ou periodicamente atualizada.  

Um resumo da Política de Conflitos de Interesse está disponível no Website. Serão fornecidos 
mais pormenores mediante pedido do Cliente.  

1.7 Serviços abrangidos pelo Acordo  
O presente Acordo só se aplica aos serviços descritos na Secção 2. Outras atividades realizadas 
pela AM UK Ltd - dentro da área de serviços de investimentos e complementares contemplada 
na Secção 1.2 - estão fora do âmbito do presente Acordo.  

1.8 Custos e Comissões  
Todos os custos e comissões a pagar à AM UK Ltd, aplicáveis nos termos do presente Acordo, 
estão definidos na Tabela de Taxas.  

1.9 Alterações ao Acordo  
Este Acordo (incluindo quaisquer Anexos) pode ser alterado pela AM UK Ltd, no todo ou em 
parte, periodicamente, conforme estabelecido na Secção 16.3. Qualquer alteração será feita por 
nós a nosso critério, quer com aviso dado com antecedência ou, em determinadas 
circunstâncias, sem aviso prévio. Para mais informações pedimos-lhe que consulte a Secção 16.3  

1.10 Idiomas  
O Cliente pode comunicar connosco em língua inglesa. O Acordo e todos os documentos 
emitidos pela AM UK Ltd em ligação com o Acordo (quer entregues ao Cliente ou disponíveis no 
Website: coletivamente com o Acordo, os “Documentos da AM UK Ltd”) estarão redigidos em 
Inglês. Ao prestar serviços em países da UE (numa base transfronteiriça), a AM UK Ltd pode 
concordar em comunicar com o cliente através do idioma local e os Documentos da AM UK Ltd 
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(ou alguns deles) podem ser traduzidos para tal idioma, conforme determinado por nós a esse 
respeito. Quando os documentos são traduzidos, estes devem ser usados apenas como guia e 
quando existirem conflitos de informações e/ou redação, a versão em Inglês prevalece.  

1.11 Informação Adicional  
Para obter informações adicionais substanciais sobre o presente Acordo e os serviços prestados 
pela Admiral Markets UK Ltd, pedimos-lhe que consulte as seguintes Secções e os Anexos 
mencionados nas mesmas:  

1. Política de Execução nas Melhores Condições: Secção 2;  
2. Obrigação de apresentação de relatórios da Admiral Markets UK Ltd: Secção 9; e  
3. Gestão de Reclamações do Cliente: Secção 17. 

1.12 Definições:  
As palavras e expressões com iniciais maiúsculas utilizadas no presente Acordo têm os respetivos 
significados indicados nas disposições mencionadas na Secção 18.  

2. Serviços AM UK Ltd   

2.1  
Na condição de que o Cliente cumpra as suas obrigações nos termos do presente Acordo, a AM 
UK Ltd pode prestar os seguintes serviços ao Cliente (os “Serviços”):  

1. A celebração de contratos por diferenças à vista, com o Cliente, sobre divisas, índices, metais 
preciosos, petróleo, matérias-primas e instrumentos financeiros e produtos conforme 
enumerados na Lista de Instrumentos Subjacentes (respetivamente, “Contratos” ou “posições 
de negociação” e “Instrumento Subjacente”) agindo enquanto mandante e não como um 
agente do Cliente; e  

2. A receção e transmissão de ordens relativas a Contratos para outras empresas de 
investimento ou intermediários autorizados agindo em nome do Cliente Considera-se que os 
Serviços incluem (se a AM UK Ltd concordar, regularmente e a seu exclusivo critério) 
quaisquer serviços complementares que a AM UK Ltd esteja autorizada a prestar no âmbito 
da autorização FCA, conforme o Cliente possa solicitar. A menos que expressamente 
acordado em contrário, por escrito pela AM UK Ltd, ao cumprir ordens do Cliente, a AM UK 
Ltd deve ser tratada como prestadora do Serviço segundo o ponto (1) acima (“negociação por 
conta própria”).  

2.2  
A menos que expressamente acordado em contrário, por escrito, a AM UK Ltd fornecerá o 
Serviço nos termos da Secção 2.1 (1), cumprindo as ordens do Cliente por sua própria conta, 
mas não em nome do Cliente. A AM UK Ltd deverá cotar (seja através da Plataforma ou não) o 
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preço (ou taxa de câmbio, conforme o caso) pelo qual está disposta a celebrar um determinado 
Contrato e o Cliente pode decidir se pretende ou não celebrar tal Contrato pelo preço (ou taxa 
de câmbio, conforme o caso) cotado por nós e nos termos previstos no presente Acordo. Como 
consequência, a AM UK Ltd não tem a obrigação de execução nas melhores condições perante o 
Cliente, nos termos das regras da DMIF aplicáveis, exceto se concordar expressamente, por 
escrito, em prestar um Serviço em nome do Cliente. Quando a AM UK Ltd executa uma Ordem 
em nome do Cliente, irá, geralmente, agir de acordo com a sua política de execução de ordens 
(a “Política de Execução nas Melhores Condições”), que pode ser alterada regularmente. A atual 
Política de Execução nas Melhores Condições foi entregue ao Cliente e também está disponível 
no sítio da empresa.  

A AM UK Ltd não deve fornecer ao Cliente qualquer conselho acerca de impostos ou outros em 
relação às Ordens realizadas nos termos do presente Acordo, aos Contratos ou outros em 
ligação com o presente Acordo, mas a AM UK Ltd irá avaliar a adequação dos Serviços e os 
méritos dos Cliente que celebraram o presente Acordo, nos termos das regras da DMIF 
aplicáveis e em conformidade com as Secções 1.4 e 3.2. O Cliente pode querer procurar 
aconselhamento independente antes de celebrar o presente Acordo e realizar quaisquer Ordens 
ou celebrar quaisquer Contratos, no âmbito deste acordo.  

2.3  
O Cliente deverá celebrar o presente Acordo como um mandante e não como um agente para 
qualquer outra pessoa, salvo acordo em contrário por escrito pela AM UK Ltd. 

2.4  
O Cliente tem conhecimento e concorda que a AM UK Ltd irá realizar os seus negócios 24 horas 
por dia, 5 dias por semana, a partir de domingo às 10:00 GMT até sexta-feira às 22:00 GMT, ou 
durante as demais horas de negociação, tal como estabelecido no Website, conforme aplicável 
em relação a cada mercado ou Instrumento Subjacente. Sujeito à Secção 2.6 e aos termos do 
presente Acordo em geral, a AM UK Ltd apenas irá cotar preços e aceitar Ordens ou instruções 
em relação a qualquer Contrato durante essas horas.  

2.5  
Quando, na opinião razoável da AM UK Ltd, um feriado público em qualquer jurisdição afete o 
mercado subjacente relevante, a AM UK Ltd não será obrigada a cotar preços e não aceitará 
Ordens ou instruções a respeito de qualquer Contrato relativo a esse mercado. A AM UK Ltd 
deve, periodicamente, advertir com a devida antecedência acerca de tais feriados públicos e dos 
Contratos afetados no seu website e/ou na Plataforma. Em alguns casos, os Contratos apenas 
poderão ser negociados durante o tempo em que o câmbio relevante, onde o instrumento 
subjacente é negociado, estiver aberto. Quando a negociação for relativa a qualquer desses 
Contratos, a AM UK Ltd não será obrigada a cotar preços e não aceitará Ordens ou instruções 
durante todo o tempo em que o câmbio relevante estiver encerrado para negócios. A AM UK Ltd 
deve envidar esforços para informar o Cliente acerca dos Contratos que estão sujeitos a tais 
horas de negociação limitadas, no seu website e/ou na Plataforma.  
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2.6  
Qualquer alteração nos horários de negociação ou outras informações contempladas nas Secções 
2.5 e 2.6 não deverão ser consideradas como uma alteração ao presente Acordo e entrarão em 
vigor se e quando ocorrer uma resolução relevante da AM UK Ltd ou acontecimento sem 
necessidade de efetuar aviso prévio ao Cliente (sem prejuízo das obrigações da AM UK Ltd nos 
termos da Secção 2.6).  

3. Conta  

3.1  
O Cliente deverá abrir uma conta com a AM UK Ltd (a “Conta”) antes de realizar quaisquer 
Ordens ou instruções ou celebrar qualquer Contrato com a AM UK Ltd, nos termos do presente 
Acordo. Não poderão ser efetuadas Ordens e não poderão ser celebrados Contratos até ser 
aberta uma conta e os fundos apurados estarem depositados, em conformidade com o presente 
Acordo.  

3.2  
Para abrir uma Conta, o Cliente deve preencher e assinar o Formulário de Inscrição, assim como 
assinar o presente Acordo para aceitação do mesmo (sujeito aos direitos da AM UK Ltd nos 
termos da Secção 3.3. Após a receção do Formulário de Inscrição e dos documentos adicionais 
indicados acima, a AM UK Ltd pode realizar regularmente todas as pesquisas e investigações que 
a AM UK Ltd considerar apropriadas para avaliar a idoneidade creditícia do cliente, incluindo, 
sem limitação, cheques de bancos, agências de crédito de referência e outras fontes 
respeitáveis. A AM UK Ltd pode utilizar métodos de notação de crédito para avaliar o Formulário 
de Inscrição do Cliente, para verificar a identidade do cliente e considerar quaisquer alterações à 
forma como o Cliente utiliza a Conta. As informações também podem ser usadas para a 
investigação de dívidas e prevenção de branqueamento de capitais ou financiamento de 
terrorismo, bem como para a gestão da Conta. O Cliente autoriza a AM UK Ltd a usar as 
informações para executar as verificações acima, a respeito do Formulário de Inscrição e do 
presente Acordo no geral. 

O Cliente deve informar imediatamente a AM UK Ltd, por escrito, acerca de quaisquer alterações 
substanciais nas informações fornecidas à AM UK Ltd, através do Formulário de Inscrição, por 
exemplo, em relação às informações de contacto ou a qualquer assunto adverso relativo à 
situação financeira do Cliente.  

3.3  
A AM UK Ltd pode ou não aceitar o Formulário de Inscrição. Se o Formulário de Inscrição for 
aceite pela AM UK Ltd, o Cliente será notificado do número da Conta e convidado a fazer um 
depósito inicial, de acordo com as instruções contidas no Formulário de Inscrição e quaisquer 
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outras indicações operacionais disponíveis no Website (o “Depósito Inicial”). O Depósito Inicial 
pode ser realizado através de um cartão de crédito autorizado, de transferência bancária para 
a(s) nossa(s) Conta(s) de Fundos dos Clientes do Barclays ou transferência Skrill para a AM UK 
Ltd.  

3.4  
O Cliente apenas pode começar a negociar com a AM UK Ltd após o Depósito Inicial ficar 
creditado na conta bancária Fundos dos Clientes da AM UK Ltd, tal como estabelecido na Secção 
3.7. No entanto, a AM UK Ltd pode, a seu critério, autorizar o Cliente a negociar de imediato até 
ao máximo de 2 dias úteis antes da data de crédito do Depósito Inicial, se lhe forem 
disponibilizadas provas satisfatórias da ordem de transferência, emprestando parte ou a 
totalidade do montante do depósito feito.  

3.5  
A Conta deve ser aberta em nome do Cliente (em conformidade com o indicado no 
BI/Passaporte válido recente). O Cliente pode também abrir uma ou mais Contas no seu próprio 
nome. Se o Cliente abrir duas ou mais Contas, a AM UK Ltd irá tratar tais Contas 
separadamente, sujeitas às disposições do presente Acordo, e qualquer referência à Conta aqui 
mencionada deverá ser considerada como referência a uma única Conta e não a todas as Contas 
em conjunto. Mediante solicitação do Cliente, a AM UK Ltd poderá, a seu absoluto critério, 
concordar em tratar duas ou mais Contas abertas pelo Cliente como uma única Conta, 
notificando o Cliente por escrito. Nesse caso, qualquer referência à Conta relevante, contida no 
presente Acordo será considerada como uma referência a todas as Contas então agregadas pela 
AM UK Ltd.  

3.6  
O Cliente pode, através de Procuração, nomear outra pessoa para negociar na Conta (o 
“Procurador”), dando Ordens e/ou instruções à AM UK Ltd em nome do Cliente. O Cliente terá de 
preencher o formulário de Procuração disponível, entrando em contacto connosco. Qualquer 
alteração da pessoa que está autorizada pelo Cliente a negociar na Conta deverá ser notificada 
por escrito para a AM UK Ltd. Exceto se e até que recebamos uma notificação por escrito do 
término ou substituição do Procurador do Cliente, a AM UK Ltd terá o direito de aceitar Ordens 
e/ou instruções para negociar na Conta do Procurador, e o Cliente deve reconhecer tais Ordens 
e/ou instruções como válidas e vinculativas.  

Para evitar dúvidas, a nomeação do Procurador não impede o Cliente de utilizar diretamente a 
Conta e a AM UK Ltd não pode ser obrigada a rejeitar ou a desrespeitar Ordens ou instruções do 
Cliente com base nos acordos alcançados pelo Cliente e o Procurador, se existente, que não 
devem ser vinculativos para a AM UK Ltd. 

A AM UK Ltd está autorizada a agir de acordo com as instruções verbais, escritas ou eletrónicas 
transmitidas pelo Procurador ou por uma pessoa que aparente ser o Cliente ou o Procurador, 
mesmo que essa pessoa não seja nem o Cliente nem um Procurador. Em particular, a AM UK Ltd 
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terá o direito de executar quaisquer instruções ou Ordens transmitidas usando o nome de 
utilizador, a palavra-passe e o número de Conta do Cliente.  

O Cliente pode solicitar à AM UK Ltd que faça pagamentos ao Procurador por débito na Conta, 
na medida em que fundos apurados estejam disponíveis no momento da solicitação.  

3.7  
O Depósito Inicial e quaisquer fundos adicionais depositados pelo Cliente por sua própria 
iniciativa ou a pedido da AM UK Ltd nos termos do presente Acordo (os “Depósitos do Cliente”) 
devem ser creditados numa conta bancária do cliente da AM UK Ltd (a “Conta de Fundo do 
Cliente da AM UK Ltd”) e devem ser administrados em nome do Cliente, sujeito à Secção 3.9.  

3.8  
Qualquer crédito dos Depósitos de Cliente para a Conta de Fundo do Cliente será realizado pelo 
Cliente, líquido de quaisquer taxas bancárias, comissões ou outros encargos ou custos. O Cliente 
concorda em renunciar a qualquer direito de receber juros sobre o saldo positivo dos Depósitos 
de Cliente a crédito da Conta de Fundo do Cliente da AM UK Ltd, desde que nenhuma taxa 
bancária, comissão, despesa ou custo seja cobrado à Conta de fundo do Cliente da AM UK Ltd 
ou de outra forma deduzida desse saldo e que qualquer transferência de fundos para o Cliente 
realizada ou permitida pela AM UK Ltd, decorrente de um levantamento permitido nos termos do 
presente Acordo, esteja isento de qualquer taxa bancária, comissão, despesa, custo ou outros 
encargos.  

3.9  
Sujeito às seguintes disposições da presente Secção 3.9, todos e quaisquer Depósitos de Clientes 
devem ser tratados como “Fundo do Cliente”, de acordo com a legislação aplicável do Reino 
Unido e os Regulamentos FCA (parte do manual “CASS” - Ativos dos Clientes), e a AM UK Ltd 
deve tratar o Fundo do Cliente em conformidade com as regras CASS O Cliente reconhece e 
concorda que uma parte de todos os Depósitos de Clientes determinada pela AM UK Ltd, de 
acordo com a Secção 8.2, não deve representar Fundos do Cliente, e será considerado que o 
Cliente transferiu para a AM UK Ltd a propriedade plena e titularidade dessa parte dos Depósitos 
de Clientes de tal forma que o Cliente não terá qualquer direito de reivindicação de propriedade 
sobre a parte dos Depósitos de Clientes, que não serão segregados. A AM UK Ltd pode lidar com 
a parte dos Depósitos de Clientes que não represente o Fundo do Cliente na sua própria conta, 
incluindo, sem limitação, transferir tais fundos para qualquer conta bancária que não seja a 
Conta do Cliente na AM UK Ltd, sujeita, no entanto, aos direitos, renúncias e obrigações do 
Cliente estabelecidos no presente Contrato (incluindo os direitos e renúncias do Cliente dispostos 
na Secção 3.8, mas excluindo os direitos dispostos nas Secções 8.1 e 8.3).  

3.10  
A Conta deverá estar denominada na divisa expressamente acordada por escrito pelo Cliente e 
pela AM UK Ltd, ou, na ausência de tal acordo, em Euros (a “Moeda Base”). Qualquer 
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pagamento devido por uma parte à outra, como resultado de qualquer ganho, lucro, perda, 
custo, responsabilidade ou outro, que seja realizado, incorrido, vencido ou qualquer ato 
decorrente ou em ligação com o presente Acordo e que esteja denominado noutra moeda que 
não a Moeda Base, deve ser convertido para a moeda base às taxas de câmbio em vigor nessa 
data, conforme estabelecido pela AM UK Ltd, a seu exclusivo critério. 

3.11  
Todos os ganhos, lucros, perdas, custos e responsabilidades assumidos ou incorridos pelo 
Cliente nos termos de ou em relação com qualquer Contrato ou qualquer serviço prestado pela 
AM UK Ltd ou em ligação com o presente Acordo (incluindo comissões cobradas pela AM UK Ltd 
e ganhos ou perdas cambiais nos termos da Secção 3.10) serão creditados ou debitados na 
Conta, conforme o caso.  

3.12  
O Cliente pode, a qualquer momento, retirar fundos da Conta através da apresentação de uma 
solicitação por escrito dirigida à AM UK Ltd. O montante solicitado deve estar nos fundos 
disponíveis, estando os fundos disponíveis sujeitos aos requisitos atuais em matéria de margens 
das posições em aberto. A AM UK Ltd poderá, a seu critério, optar por reter o pagamento (ou 
deduzir um montante a partir dele, conforme o caso), se:  

1. Os Contratos em Aberto apresentarem perdas nocionais;  
2. For razoavelmente exigido que os fundos em questão cumpram os requisitos futuros em 

matéria de Margens devido às condições de mercado subjacentes;  
3. O Cliente tenha qualquer passivo contingente na AM UK Ltd em relação a qualquer outra 

Conta;  
4. For exigido à AM UK Ltd por lei ou regulamentos aplicáveis, a dedução ou retenção de tal 

pagamento; ou  
5. Existir uma disputa não resolvida entre a AM UK Ltd e o Cliente em ligação com o presente 

Acordo ou qualquer contrato relacionado.  

Os respetivos pagamentos serão realizados pela AM UK Ltd, de acordo com a Secção 3.8. 
Nenhum pagamento será feito pela AM UK Ltd a quaisquer terceiros (que não sejam o 
Procurador, conforme o caso) alheios à Conta.  

3.13  
O Cliente deverá informar acerca dos Depósitos de Clientes e enviar solicitações de 
levantamento para a AM UK LTD através do formulário disponível no website, para ser enviado 
para a AM UK Ltd por fax ou e-mail.  

4. Margem  
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4.1  
O Cliente deverá ter sempre assegurado que o saldo da Conta é igual ou superior à soma de 
todos os Depósitos de Clientes exigida pela AM UK Ltd (cada “Margem”) a respeito da abertura 
de Contratos e de qualquer outra exposição do Cliente relativa a um Serviço prestado pela AM 
UK Ltd. O requisito em matéria de margens necessário em relação a cada posição negocial está 
disponível sob as especificações comerciais de cada produto. A AM UK Ltd pode alterar as 
Margens, a seu absoluto critério, a qualquer momento e as novas Margens devem ser divulgadas 
conforme indicado acima e aplicam-se imediatamente a qualquer nova posição de negociação 
aberta pelo Cliente. Se a AM UK Ltd notificar o Cliente, por escrito, acerca dos novos requisitos 
em matéria de Margens; estes também serão imediatamente aplicáveis a todas as posições de 
negociação do Cliente já abertas no momento de tal notificação.  

4.2  
O Cliente tem conhecimento e concorda com o seguinte:  

1. O saldo da Conta deve cumprir sempre os requisitos em matéria de Margens estabelecidos 
em conformidade com a Secção 4.1; 

2. A Secção 4.3 será aplicável para determinar se os requisitos em matéria de Margens acima 
são cumpridos;  

3. O Cliente deve controlar sempre o saldo da Conta face aos requisitos em matéria de Margens;  
4. A AM UK Ltd pode, mas não deve ser obrigada a, informar o Cliente de que o saldo da Conta 

é insuficiente para cumprir os requisitos em matéria de Margens em relação às posições de 
negociação existentes e/ou para a abertura de qualquer nova posição de negociação;  

5. O não cumprimento dos requisitos em matéria de Margens constitui um Caso de 
Incumprimento e pode ter consequências negativas para o Cliente nos termos do presente 
Contrato; e  

6. Os requisitos em matéria de Margens não se destinam a representar a responsabilidade total 
do Cliente a respeito de posições de negociação abertas.  

4.3  
As posições de negociação em aberto do Cliente devem ser ao preço do mercado numa base 
contínua durante o horário de negociação. O Cliente tem conhecimento e concorda que o saldo 
da Conta pode tornar-se insuficiente devido a:  

1. O mercado ir contra uma ou mais das posições de negociação em aberto do Cliente (em 
resultado do qual, as perdas ao preço do mercado serão inseridas na Conta);  

2. A AM UK Ltd estabelecer de forma diferente os requisitos em matéria de Margens (sujeito à 
Secção 4.1); e  

3. O Cliente ser autorizado a negociar pela AM UK Ltd, não obstante os requisitos em matéria de 
Margens não serem cumpridos.  

Se o saldo da Conta se tornar insuficiente para cumprir os requisitos em matéria de Margens, a 
AM UK Ltd:  



 

Admiral Markets UK Ltd 
One Love Lane 

Londres, EC2V 7JN, Reino Unido 
 

Tel: +44 (0)20 7726 4003 
Número de Registo FCA: 595450 
Número da sociedade: 08171762 

 
 

 

 
Termos de Negócio da Admiral Markets UK LTD V2 7.3.13 13 

1. Não aceitará novas ordens de negociação (no entanto, a AM UK Ltd pode permitir que o 
Cliente negocie, a seu exclusivo critério, sem prejuízo de quaisquer direitos e recursos da AM 
UK Ltd nos termos do presente Acordo, que não serão considerados como anulados por esta 
decisão);  

2. Pode, mas não é obrigada a reivindicar o depósito de Margens adicionais pelo Cliente; e  
3. Terá o direito de fechar uma ou mais das posições de negociação em aberto do Cliente, 

conforme necessário para reduzir os requisitos em matéria de Margens para valores abaixo do 
saldo da Conta.  

4.4  
O Cliente tem conhecimento e concorda que:  

1. As configurações da Plataforma podem parar automaticamente as atividades de negociação 
que fossem resultar num incumprimento dos requisitos em matéria de Margens (sem prejuízo 
de todos os direitos e recursos da AM UK Ltd nos termos do presente Acordo, quando os 
mecanismos de paragem automática não funcionarem corretamente ou a AM UK Ltd opte por 
permitir que o Cliente negocie) ou quando os fundos apurados na Conta se encontram abaixo 
de uma percentagem definida dos requisitos em matéria de Margens; e 

2. O encerramento das posições de negociação em aberto será feito a começar por aquelas que 
apresentarem as maiores perdas (no entanto, a AM UK Ltd pode alterar essa Ordem de 
encerramento periodicamente, conforme achar conveniente, a seu exclusivo critério).  

5. Negociação  

5.1  
Após a abertura de Conta, a AM UK Ltd deve fornecer ao Cliente um ID de Utilizador e um 
número de Conta. O Cliente deve definir o seu nome de utilizador e palavra-passe (os “Códigos 
de Acesso”) para aceder à plataforma de negociação da AM UK Ltd (a “Plataforma”). O Cliente 
pode alterar a sua palavra-passe a qualquer momento que considere ser necessário. Os Códigos 
de Acesso só podem ser utilizados pelo Cliente ou pelo Procurador (se nomeado), com exclusão 
de qualquer outra pessoa. O Cliente não deve dar a conhecer o seu ID de Utilizador, o número 
da Conta e os Códigos de Acesso (coletivamente, as “Informações de Acesso à Conta”) a 
qualquer pessoa (contudo, o Cliente pode dar a conhecer os Códigos de Acesso ao Procurador, 
se nomeado) e deverá envidar os melhores esforços para manter (e garantir que o Procurador, 
se nomeado, mantém) a total confidencialidade dos Códigos de Acesso. O Cliente deverá 
informar imediatamente a AM UK Ltd, por escrito, se souber ou suspeitar que uma pessoa não 
autorizada tenha adquirido (ou tentado adquirir) conhecimento das Informações de Acesso à 
Conta.  

A AM UK Ltd parte do princípio que qualquer acesso à Plataforma através dos Códigos de Acesso 
é realizado pelo Cliente ou pelo Procurador (se nomeado). Para proteção dos seus dados 
informáticos e pessoais, a AM UK Ltd recomenda o uso de software antivírus com atualizações 
regulares e realização de análises. A AM UK Ltd não é responsável pelo acesso à Plataforma 
através de uma palavra-passe ‘roubada’ ao Cliente usando um vírus ou outro software. A AM UK 
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Ltd aconselha vivamente o uso de software de gestão de palavra-passe (seja através de um 
navegador ou de software de terceiros). Qualquer acesso à Plataforma, conseguido através de 
tais softwares, será da responsabilidade do Cliente, independentemente de o Cliente o ter 
autorizado. Além disso, a AM UK Ltd recomenda vivamente a utilização de dispositivos de 
bloqueio, sempre que fora de uso e quando possível utilizando uma palavra-passe que seja 
apenas do conhecimento do Cliente, pois como já referido, a AM UK Ltd parte do princípio que o 
uso da Plataforma para transmissão de negociação é realizado pelo Cliente.  

5.2  
A menos que acordado de maneira diferente com a AM UK Ltd, o Cliente (e o Procurador, 
conforme o caso) deverá enviar todas as Ordens relativas a um Serviço prestado pela AM UK Ltd 
nos termos do presente Acordo (as “Ordens”) usando a Plataforma, de acordo com quaisquer 
termos ou instruções relativos à utilização da Plataforma, que poderão ser publicados no 
Website. Quando a AM UK Ltd concorda em agir de acordo com uma Ordem transmitida por 
telefone ou por escrito, deve ser considerado que irá fazê-lo na condição de que:  

1. O preço ou a taxa de câmbio (o “Preço”) pelo qual o Contrato correspondente seria celebrado 
é o preço cotado pela AM UK Ltd, conforme exibido na Plataforma ou de outra forma, e 
qualquer Ordem será para um Contrato a ser celebrado por tal Preço; e  

2. A AM UK Ltd irá processar a Ordem, inserindo o Contrato correspondente no sistema de 
negociação da Plataforma utilizando os Códigos de Acesso fornecidos pelo Cliente (ou pelo 
Procurador, conforme aplicável), em cada caso, a não ser que uma intenção diferente seja 
claramente expressa pela AM UK Ltd, por escrito. 

5.3  
Quando a AM UK Ltd aceita uma Ordem transmitida pelo telefone, deve ser considerado que irá 
fazê-lo na condição de:  

1. A AM UK Ltd crer, a seu exclusivo critério, estar em posição de identificar o Cliente (ou o 
Procurador, conforme o caso), de acordo com os seus procedimentos internos. Contudo, a AM 
UK Ltd não será responsável pela aceitação de uma Ordem transmitida por uma pessoa não 
autorizada, a não ser em caso de negligência grave, dolo ou fraude; e  

2. O Cliente ter conhecimento e concordar que o telefonema será gravado pela AM UK Ltd e a 
gravação e qualquer transcrição do mesmo serão aceites como uma prova conclusiva da 
Ordem.  

5.4  
Qualquer Ordem deve ser considerada como uma proposta do Cliente para a celebração de um 
contrato, sujeito às disposições da Secção 2.2. Quando o Cliente pretenda celebrar um 
determinado Contrato, pode solicitar um orçamento para tal Contrato à AM UK Ltd, seja através 
da Plataforma (onde a AM UK Ltd cota os preços de oferta e procura para esse Contrato, 
exibindo-os na Plataforma durante o horário de negociação) ou através da apresentação de um 
pedido verbal ou escrito à AM UK Ltd (em qualquer outro caso).  
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A AM UK Ltd pode aceitar ou não uma Ordem a seu absoluto critério. Só não poderá recusar-se 
a cumprir uma Ordem de encerramento de uma posição de negociação em aberto emitida pelo 
Cliente, de acordo com o presente Acordo. A AM UK Ltd também pode cotar um novo Preço para 
um Contrato, após receber uma Ordem, sempre que considere que é conveniente fazer nova 
cotação, tendo em conta as condições de mercado ou por qualquer outro motivo. Se a AM UK 
Ltd realizar nova cotação do Preço de um determinado Contrato, a Ordem original deixa de ser 
considerada válida e vinculativa e o Cliente poderá enviar ou não uma nova Ordem segundo o 
novo Preço cotado pela AM UK Ltd. O Cliente pode revogar qualquer Ordem, a qualquer altura, 
antes da nossa aceitação, e a AM UK Ltd pode adiar a aceitação de uma Ordem, conforme 
considerar conveniente, sem notificar previamente o Cliente, e não será considerada responsável 
perante o Cliente pela aceitação tardia de uma Ordem. Qualquer Ordem aceite pela AM UK Ltd 
deve ser exibida como tal na Plataforma (se for referente a um Contrato que possa ser 
negociado na Plataforma) e já não será passível de ser revogada pelo Cliente.  

5. 5  
O Cliente tem conhecimento e concorda que:  

1. A AM UK Ltd irá cotar Preços nos termos do presente Contrato com base (mas, para evitar 
dúvidas, sem nenhuma relação fixa ou vinculativa com) nos preços e taxas correntes em que 
um Instrumento Subjacente é negociado no mercado interbancário ou outro mercado 
financeiro que a AM UK Ltd considere como um mercado de referência, tendo em conta os 
volumes de negociação, os spreads de oferta-procura e/ou qualquer outro fator considerado 
relevante pela AM UK Ltd;  

2. Os Preços cotados pela AM UK Ltd incluindo os spreads de oferta-procura podem ser 
alterados pela AM UK Ltd, a qualquer momento, a seu exclusivo critério; e  

3. A AM UK Ltd pode, a seu critério, definir Margens e uma dimensão mínima ou máxima para 
cada Contrato negociável e pode alterá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério 
(desde que qualquer alteração na dimensão mínima ou máxima do Contrato não seja aplicada 
retroativamente para posições de negociação em aberto). 

5.6  
O Cliente tem conhecimento e concorda que os serviços de engenharia de software, 
telecomunicações e eletricidade que afetam a utilização da Plataforma não estão sob o controlo 
da AM UK Ltd e que esta não será responsável por:  

1. Qualquer erro na transmissão de uma Ordem;  
2. Qualquer má interpretação ou erro que afete uma Ordem enviada através da Plataforma 

(incluindo danos técnicos e/ou mecânicos);  
3. Qualquer acesso aos dados do Cliente por pessoas não autorizadas;  
4. A impossibilidade do Cliente em aceder ou utilizar a Plataforma, a qualquer momento; e  
5. De forma geral, qualquer perda ou dano incorrido ou sofrido pelo Cliente em resultado de 

falhas nos serviços prestados pela AM UK Ltd por prestadores de serviços de engenharia de 
software, telecomunicações e energia elétrica; em cada caso, a menos que exista prova dada 
pelo Cliente de que foram causados por negligência grave, dolo ou fraude da parte da AM UK 
Ltd. Nessas circunstâncias, a AM UK Ltd só será responsável pelos danos ou prejuízos sofridos 
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ou incorridos pelo Cliente, que o Cliente possa provar serem consequência direta de tal 
negligência grosseira, dolo ou fraude (sujeito às Secções 10.4 e 10.5).  

A AM UK Ltd é responsável pela atualização regular do software da Plataforma.  

5.7  
Se o Cliente pretender contestar um Contrato ou disputar a forma pela qual uma Ordem foi 
cumprida pela AM UK LTD ou opor-se à não-aceitação da AM UK Ltd em cumprir uma Ordem, 
deve fazê-lo através de notificação por via verbal ou escrita enviada à AM UK Ltd, dentro do 
prazo de 2 dias úteis a contar da data do Contrato ou da Ordem, conforme o caso. Se o Cliente 
não enviar uma notificação por escrito à AM UK Ltd, dentro do prazo acima mencionado, a AM 
UK Ltd terá o direito de rejeitar ou ignorar qualquer aviso verbal ou tardio e será negado ao 
Cliente qualquer direito de apresentar queixa judicial válida contra a AM UK Ltd a respeito da 
matéria em questão.  

5.8  
O Cliente e a AM UK Ltd têm conhecimento e concordam que:  

1. Qualquer Contrato que possa ser celebrado nos termos do presente Acordo será um contrato 
por diferenças à vista (“CFD”) relativo a um Instrumento Subjacente listado no website; e  

2. Nos termos de um CFD (a) nem a AM UK Ltd nem o Cliente podem adquirir qualquer 
interesse ou direito de adquirir ou ser obrigados a vender, comprar, deter, entregar ou 
receber um Instrumento Subjacente e (b) os direitos e obrigações de cada parte destinam-se 
principalmente a fazer e receber pagamentos, tal como previsto por ou nos termos do 
presente Acordo.  

5.9  
As partes concordam que as seguintes regras são aplicáveis aos CFD:  

1. Qualquer posição de negociação aberta pelo Cliente será automaticamente renovada até que 
encerre em conformidade com a alínea (iii) abaixo; 

2. Se duas ou mais posições de negociação acerca do mesmo Instrumento Subjacente estiverem 
abertas na mesma Conta, estas devem ser fechadas segundo o princípio First In/First Out 
(FIFO [primeiro a entrar/primeiro a sair]), a menos que a Secção 4.4 se aplique;  

3. A nova posição de negociação em (i) acima pode ser celebrada (a) pelo Cliente (através da 
emissão de uma Ordem específica ou pela execução de uma Ordem de paragem ou de limite 
pendente) ou (b) pela AM UK Ltd nos casos previstos na Secção 6.1 ou (c) quando os níveis 
de encerramento ligados aos requisitos em matéria de Margens forem atingidos (sujeito às 
Secções 4.3 e 4.4); e  

4. Sem prejuízo das entradas a preço de mercado realizadas de acordo com a Secção 4.3 (i), 
qualquer ganho ou perda resultante de uma posição de negociação encerrada (em que o 
ganho ou perda seja a diferença entre os Preços de oferta e procura cotados pela AM UK Ltd, 
conforme aplicável, em que o Contrato foi celebrado e posteriormente fechado de acordo com 
o ponto (iii) acima, multiplicado pelo número de lotes incluídos na dimensão do Contrato) 
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passam a ser devidos e pagáveis pela AM UK Ltd ao Cliente, ou vice-versa, no momento em 
que a posição de negociação for fechada e devem ser creditados ou debitados na Conta, 
conforme o caso.  

5.10  
Durante todo o tempo em que uma posição de negociação estiver aberta, é calculada uma 
comissão (a “Comissão”) numa base diária, conforme estabelecido na mais recente Tabela de 
Taxas publicada no website, e reverterá em benefício do Cliente ou da AM UK Ltd, conforme o 
caso. Contudo, a Comissão deverá vencer e ser paga conforme estabelecido abaixo. A Conta 
deve ser debitada ou creditada com o montante da Comissão acumulada a cada dia de 
calendário, na condição de que a Comissão só seja vencida e paga pelo Cliente à AM UK Ltd, ou 
vice-versa quando uma posição de negociação for fechada.  

5.11  
Os termos técnicos e instruções que regulam a utilização da Plataforma e das Ordens podem ser 
publicados pela AM UK Ltd no Website, e tais termos e instruções devem ser considerados como 
parte integrante do presente Acordo, sujeito à Secção 16.3.  

5.12  
As partes têm conhecimento que podem ocorrer erros nos Preços cotados pela Admiral Markets 
UK Ltd, devido a falhas de internet ou de conetividade, ou a atrasos, erros de introdução de 
preços ou a outros, que resultem numa cotação de Preços substancialmente divergente das 
taxas do mercado. Nessas circunstâncias, sem prejuízo de quaisquer direitos que a AM UK Ltd ou 
o Cliente possam ter ao abrigo da legislação comum, nem o Cliente nem a AM UK Ltd estarão 
vinculados por qualquer Contrato que se tivessem proposto a fazer (quer confirmado ou não 
pela AM UK Ltd) a um Preço que era materialmente incorreto, que era ou deveria razoavelmente 
ter sido, do conhecimento do Cliente ou da Admiral Markets UK Ltd, na altura em que o Contrato 
foi celebrado.  

Com exceção do caso de fraude, a Admiral Markets UK Ltd não se responsabiliza por qualquer 
perda ou dano sofrido pelo Cliente em resultado da confiança do Cliente num Preço que o 
Cliente soubesse, ou dentro do razoável devesse ter tido conhecimento, que era 
substancialmente incorreto. A AM UK Ltd não permite qualquer prática de arbitragem ou 
estratégia concebida para tirar vantagem da latência de preços ou de outros erros manifestos e 
reserva-se o direito de revogar qualquer Contrato celebrado pelo Cliente assente em tais erros.  

6. Direito da Admiral Markets UK Ltd 
de Encerrar Contratos  

6.1  
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A AM UK Ltd pode encerrar todas ou algumas das posições de negociação do Cliente, nos 
seguintes casos: 

1. Se a Admiral Markets UK Ltd for obrigada a fazê-lo por qualquer autoridade reguladora ou 
outra;  

2. Se a Admiral Markets UK Ltd souber ou tiver razões para suspeitar que as posições de 
negociação em causa foram abertas pelo Cliente em situação de incumprimento de qualquer 
lei ou regulamentos aplicáveis;  

3. Se o Cliente falhar no pagamento da Margem ou outros pagamentos devidos à AM UK Ltd nos 
termos do presente Acordo ou não realizar qualquer outra obrigação devida à AM UK Ltd nos 
termos do presente Contrato ou qualquer transação contemplada pelo presente Acordo;  

4. Se o saldo da Conta descer abaixo dos requisitos em matéria de Margens estabelecidos pela 
AM UK Ltd, em conformidade com as Secções 4.1 e 4.3;  

5. Se ocorrer um Evento de Força Maior;  
6. Se ocorrer um Evento de Cobertura de Posições relativo a uma ou mais posições de 

negociação; ou  
7. Se a Admiral Markets UK Ltd exercer direitos de encerramento subsequentes à alteração do 

presente Acordo.  

6.2  
Quaisquer decisões de encerramento de todas ou algumas das posições de negociação do 
Cliente, nos termos da Secção 6.1, devem ser tomadas pela AM UK LTD a seu exclusivo critério.  

7. Pagamentos e Compensação  

7.1  
O Cliente é obrigado a pagar à AM UK Ltd, sem limitação:  

1. As Margens definidas em conformidade com as Secções 4.1 e 4.3 (sujeito a um depósito 
mínimo inicial, conforme indicado na Tabela de Taxas);  

2. Os valores devidos a título de quaisquer Contratos (incluindo as perdas comerciais e as 
Comissões previstas no presente Acordo);  

3. O valor dos impostos pagos pela AM UK Ltd em nome do Cliente (se existirem);  
4. Qualquer indemnização devida pelo Cliente, nos termos do presente Contrato;  
5. Valores adicionais que a AM UK Ltd possa, dentro do razoável, exigir regularmente para 

garantir as obrigações do Cliente para com a AM UK Ltd; e  
6. Qualquer saldo devedor em qualquer Conta (sem duplicação).  

7.2  
Todos os encargos e Comissões devidos pelo Cliente nos termos do presente Contrato estão 
estabelecidos na Tabela de Taxas e podem variar ao longo do tempo, conforme determinado 
pela AM UK Ltd, a seu exclusivo critério.  
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7.3  
O Cliente é responsável pelo pagamento (ou reembolso à AM UK Ltd, conforme o caso) de todo 
o IVA, imposto de selo ou outros impostos cobrados ou reclamados por qualquer autoridade 
fiscal ou que surjam em qualquer jurisdição, a respeito de qualquer Contrato celebrado nos 
termos do presente Acordo. 

7.4  
A AM UK Ltd tem o direito de reter ou deduzir de qualquer pagamento feito ao Cliente nos 
termos do presente Contrato, ou creditar na Conta, qualquer quantia exigida pela lei aplicável a 
ser retida ou deduzida de qualquer pagamento ou crédito.  

7.5  
O Cliente é obrigado a indemnizar a AM UK Ltd relativamente a e cobrindo todos os custos, 
reclamações, ações, processos, danos, despesas e responsabilidades que surjam como 
consequência de o Cliente não proceder ao pagamento de impostos conforme e quando devidos 
a respeito de qualquer Contrato celebrado nos termos do presente Acordo ou a reembolsar a AM 
UK Ltd de qualquer pagamento de impostos realizado pela mesma, em nome do Cliente.  

7.6  
A AM UK Ltd terá o direito de compensar qualquer saldo de crédito na Conta ou outro montante 
devido pela AM UK Ltd ao Cliente contra qualquer saldo devedor ou outra quantia devida pelo 
Cliente à AM UK Ltd. Este direito de compensação pode ser exercido pela AM UK Ltd, a seu 
absoluto critério e sem aviso prévio ao Cliente.  

8. Fundos do Cliente  

8.1  
Todos os Depósitos de Clientes, exceto os montantes estabelecidos na Secção 8.2 devem ser 
tratados como Fundos do Cliente. A AM UK Ltd deve lidar com os Fundos do Cliente em 
conformidade com a Legislação e Regulamentos aplicáveis do Reino Unido (conforme referido 
acima), e de acordo com a Secção 8.3.  

8.2  
A AM UK Ltd determinará a seu exclusivo critério a parcela dos Depósitos de Clientes que é 
necessária para garantir as obrigações e passivos contingentes ou atuais, presentes ou futuros 
do Cliente para com a AM UK Ltd numa base diária (cuja determinação terá por base as posições 
de negociação em aberto do Cliente e terá em consideração as condições de mercado, assim 
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como qualquer outro evento ou circunstância que a AM UK Ltd, a seu exclusivo critério, julgue 
ser relevante). A parcela dos Depósitos de Cliente não qualificada como Fundos do Cliente deve 
incluir, mas pode ser superior, aos requisitos em matéria de Margens, nos termos do presente 
Acordo. A AM UK Ltd notificará periodicamente o Cliente, por escrito, acerca da parcela de 
Depósitos de Cliente que não se qualifica como Fundos do Cliente (se superior aos requisitos em 
matéria de Margens, nos termos do presente Contrato) e deve lidar com essa parcela dos 
Depósitos de Cliente, de acordo com a Secção 3.9.  

8.3  
Os Depósitos de Cliente que se qualificam como Fundos do Cliente ficarão depositados na Conta 
de Fundos do Cliente da AM UK Ltd, que esta última pode deter num banco autorizado no Reino 
Unido ou num banco em qualquer outro país da UE (e, nesse último caso, o Cliente reconhece 
que os requisitos legais e regulamentares aplicáveis ao banco em que o Fundos do Cliente estão 
detidos podem ser diferente dos do Reino Unido). A Secção 3.8 é aplicável aos Depósitos de 
Cliente detidos na Conta do Cliente da AM UK Ltd.  

9. Apresentação de Relatórios ao 
Cliente  

9.1  
Em relação a cada Contrato celebrado nos termos do presente Acordo, a AM UK Ltd envia ao 
Cliente uma nota (a “Nota de Contrato”) e, após encerrar uma posição de negociação envia um 
saldo da conta (a “Conta Diferença”). Esses relatórios contêm as informações exigidas pelas 
regras da DMIF e “CASS” do Reino Unido aplicáveis e serão entregues ao Cliente por via 
eletrónica, através de e-mail, o mais tardar até final do expediente do dia útil seguinte ao dia em 
que o Contrato é celebrado ou encerrado. 

9.2  
A respeito de cada Conta, a AM UK Ltd envia ao Cliente um extrato anual de Conta (o “Extrato 
Anual de Conta” e, em conjunto com as Notas de Contrato e Contas Diferença, os “Relatórios”) 
contendo as informações exigidas pelas regras DMIF aplicáveis, a ser entregue eletronicamente 
por e-mail, no prazo de 2 semanas após o final de cada ano civil.  

9.3  
Qualquer Relatório a ser entregue ao Cliente nos termos do presente Acordo poderá ser enviado 
pela AM UK Ltd em formato eletrónico e, quando permitido pela legislação aplicável do Reino 
Unido, também pode ser disponibilizado ao Cliente na Plataforma, sendo que a obrigação de 
apresentação de relatórios da AM UK Ltd será cumprida através do envio de aviso entregue pela 
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AM UK Ltd, de acordo com a Secção 16.9 a avisar o Cliente de que o Relatório está disponível na 
Plataforma.  

9.4  
O Cliente deve verificar o teor de cada Relatório logo que possível. Na ausência de erro 
manifesto, cada Relatório faz prova conclusiva das atividades comerciais e de outros factos nele 
declarados, a menos que o Cliente notifique a AM UK Ltd de qualquer engano, erro ou 
imprecisão, dentro do prazo de 3 dias úteis após a receção do Relatório ou da notificação, nos 
termos da Secção 9.3.  

10. Indemnização e Responsabilidade  

10.1  
O Cliente deverá indemnizar a AM UK Ltd, as suas filiais, funcionários, agentes, sucessores e 
cessionários (cada um deles “Parte Indemnizável”) quando solicitado e cobrindo todos os custos, 
reclamações, ações, processos, danos, despesas e passivos de qualquer natureza (quer sejam 
presentes, futuros, contingentes ou não, incluindo honorários legais) que uma Parte 
Indemnizável possa sofrer ou incorrer (coletivamente, as “Perdas de Partes Indemnizáveis”) 
como consequência direta ou indireta de:  

1. Qualquer declaração falsa ou incumprimento da garantia dada pelo Cliente nos termos ou em 
ligação com o presente Contrato (incluindo, sem limitação, no Formulário de Inscrição);  

2. O incumprimento por parte do Cliente de qualquer das suas obrigações nos termos do 
presente Acordo;  

3. A AM UK Ltd exercer os seus direitos nos termos da Secção 13 (Eventos de Incumprimento); 
ou  

4. Qualquer outro evento contemplado pelo presente Acordo como estando sujeito a 
indemnização pelo Cliente a menos e na medida em que tais Perdas Indemnizáveis do Cliente 
forem sofridas ou incorridas como resultado de negligência grave, dolo ou fraude de AM UK 
Ltd.  

10.2  
Sem prejuízo da generalidade do exposto, o Cliente deverá indemnizar a AM UK Ltd e qualquer 
outra Parte Indemnizável relativamente a e cobrindo todas as Perdas Indemnizáveis da Parte, 
diretas e indiretas, resultantes de (a) o uso de sistemas de negociação programáveis (sejam 
subscritos eletronicamente/produzidos pelo Cliente ou por qualquer terceiro) executados na ou 
usando a Plataforma, ou (b) qualquer reclamação contra uma Parte Indemnizável levantada por 
um cliente do Cliente ou por outra pessoa em cujo interesse ou em nome de quem o Cliente 
tenha negociado com a AM UK Ltd nos termos do presente Contrato (quer seja em 
incumprimento do presente Acordo ou de outra forma).  
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10.3  
Quaisquer obrigações da AM UK Ltd perante o Cliente sob a lei aplicável, por incumprimento do 
presente Acordo ou qualquer representação, declaração, ato ou omissão, incluindo negligência 
decorrente ou em relação ao presente Acordo (incluindo quaisquer responsabilidades por atos ou 
omissões de funcionários, agentes e subcontratados da AM UK Ltd) estarão sujeitas às limitações 
estabelecidas na Secção 10.4 (sujeito à Secção 10.5).  

10.4  
A AM UK Ltd não será responsável perante o Cliente por:  

1. Custos, reclamações, ações, processos, danos, despesas e obrigações que o Cliente possa 
sofrer ou incorrer (coletivamente, as “Perdas do Cliente”), a menos e na medida em que tais 
Perdas de Clientes sejam sofridas ou incorridas como resultado de negligência grave, dolo ou 
fraude de AM UK Ltd;  

2. Quaisquer Perdas de Clientes que sejam o efeito indireto ou consequente de qualquer ato ou 
omissão pelo qual a AM UK Ltd seja responsável perante o Cliente, incluindo, sem limitação, 
perda de lucros, perda de negócios, perda de goodwill ou reputação ou outras solicitações de 
indemnização consequente;  

3. Quaisquer Perdas de Clientes sofridas ou incorridas como resultado direto, indireto ou 
consequente de qualquer erro em qualquer Ordem, instrução, informação prestada pelo 
Cliente (ou pelo Procurador, conforme o caso) ou pela AM UK Ltd agindo no cumprimento de 
qualquer Ordem ou instrução prestada, ou que aparente ser prestada, pelo Cliente (ou pelo 
Procurador, conforme o caso);  

4. Quaisquer consequências fiscais adversas de qualquer negociação; e  
5. Qualquer outro facto, circunstância, evento ou situação de ou em relação à qual a AM UK Ltd 

não seja responsável nos termos das exclusões específicas ou outros termos do presente 
Acordo.  

10.5  
Nada na Secção 10.4 pode excluir ou limitar a responsabilidade da AM UK Ltd por morte ou 
lesões pessoais causadas por sua negligência, ou de qualquer responsabilidade devida pela AM 
UK Ltd ao Cliente nos termos da lei ou regulamentos aplicáveis do Reino Unido que regem os 
serviços de investimento e outras atividades financeiras realizadas pela AM UK Ltd, nos termos 
do presente Acordo (a “Lei e os Regulamentos”), que a AM UK Ltd não tenha direito de excluir. A 
AM UK Ltd reserva-se o direito de tomar quaisquer medidas que considere necessárias para 
cumprir a Lei e Regulamentos aplicáveis. Em caso de conflito ou incoerências entre quaisquer 
termos de Acordo e qualquer Legislação e Regulamentos aplicáveis, estes últimos devem 
prevalecer.  

11. Declarações, Garantias e 
Convénios do Cliente  
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11.1  
O Cliente declara e garante que:  

1. Todas as informações fornecidas pelo Cliente à AM UK Ltd são completas, verdadeiras, 
precisas e não são passíveis de levantar dúvida em qualquer aspeto relevante;  

2. O Cliente celebrou o presente Acordo e irá celebrar quaisquer respetivos Contratos, como 
mandante e não como agente ou representante de outra parte;  

3. O Cliente não está sujeito a qualquer incapacidade legal e não está sujeito a qualquer lei ou 
regulamento que impeça o cumprimento do presente Contrato ou qualquer contrato ou 
transação daí decorrente celebrada pelo Cliente; 

4. (iv) O Cliente obteve todos os consentimentos, licenças e autorizações necessárias e tem 
plenos poderes e autoridade para celebrar o presente Acordo e qualquer Contrato ou 
transação respetivos;  

5. O Cliente está em conformidade com todas as leis e regulamentos a que o Cliente está sujeito 
em relação ao presente Acordo e a qualquer contrato ou transação no seu âmbito, incluindo, 
sem limitação, todas as leis e regulamentos fiscais, requisitos em matéria de controlo de 
câmbio e requisitos em matéria de registo;  

6. O presente Acordo e qualquer Contrato ou transação celebrados no seu âmbito, geram 
obrigações válidas e vinculativas que são aplicáveis ao Cliente, de acordo com os seus termos 
(sujeito aos princípios aplicáveis de equidade) na jurisdição em que o Cliente seja residente 
(se fora do Reino Unido) e não violam os termos de qualquer lei, regulamento, Ordem, 
encargo, acordo ou instrumento pelo qual o Cliente esteja vinculado ou a que os ativos do 
Cliente estejam sujeitos;  

7. Nenhum Evento de Incumprimento ou qualquer outro evento que possa vir a tornar-se (com 
o decorrer do tempo, a prestação de aviso prévio, a realização de qualquer determinação ou 
qualquer combinação destes) um Evento de Incumprimento (um “Potencial Evento de 
Incumprimento”) ocorra e continue a existir no que se refere ao Cliente;  

8. O Cliente está plenamente consciente dos riscos financeiros e outros envolvidos na 
negociação no âmbito do presente Acordo e está disposto e é financeiramente capaz de 
suportar uma perda total dos fundos resultante dos Contratos e das operações realizadas no 
seu âmbito;  

9. Todo o dinheiro entregue à AM UK Ltd pelo Cliente para satisfazer os requisitos em matéria 
de Margens ou para qualquer outro propósito é, e estará livre de qualquer encargo, garantia, 
penhora ou hipoteca e também é detido de forma vantajosa pelo Cliente;  

10. O Cliente tem acesso consistente e ininterrupto aos serviços de Internet e ao endereço 
de e-mail indicado à Admiral Markets UK Ltd no Formulário de Inscrição;  

11. O Cliente não irá celebrar qualquer Contrato ou transação nos termos do presente 
Contrato, para efeitos de ou em ligação com qualquer colocação, emissão, distribuição, 
oferta, aquisição, fusão ou outra operação empresarial de tipo financeiro semelhante, 
conforme o caso;  

12. O Cliente irá agir de acordo com a lei e regulamentos aplicáveis em relação ao abuso de 
mercado, manipulação ou má conduta, abuso de informação privilegiada e infrações 
semelhantes, conforme o caso; e  

13. O Cliente não irá realizar qualquer ato, nem envolver-se em qualquer atividade, que não 
faça parte do decurso normal dos negócios, que procure ou possa alterar, distorcer ou de 
outra forma manipular o mercado relevante ou Instrumento Subjacente em relação a um 
Contrato ou transação celebrados nos termos do presente Acordo.  
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11.2  
Deve ser considerado que as declarações e garantias previstas na Secção 11.1 se repetem de 
cada vez que o Cliente forneça à AM UK Ltd Ordens ou instruções para celebrar qualquer 
Contrato ou transação nos termos do presente Acordo. O Cliente tem conhecimento e concorda 
que as declarações e garantias acima foram um incentivo importante para a decisão da AM UK 
Ltd em celebrar o presente Contrato com o Cliente. 

11.3  
O Cliente estabelece convénio com a AM UK Ltd e compromete-se a:  

1. O Cliente irá, em todos os momentos, obter, cumprir com e fazer tudo o que for necessário 
para manter em pleno vigor e efeito, todos os poderes, autoridade, consentimentos, licenças 
e autorizações referidas na Secção 11.1;  

2. O Cliente irá notificar de imediato a AM UK Ltd da ocorrência de qualquer Evento de 
Incumprimento ou Potencial Evento de Incumprimento;  

3. O Cliente irá envidar todos os esforços razoáveis para garantir o cumprimento da Lei e dos 
regulamentos aplicáveis em relação ao presente Acordo e qualquer Contrato ou transação 
celebrados no seu âmbito;  

4. O Cliente irá notificar de imediato a AM UK Ltd de qualquer alteração nas informações 
entregues à AM UK Ltd ao realizá-las, ou que de outra forma estejam em ligação com o 
presente Acordo; e  

5. Após solicitação, o Cliente irá fornecer prontamente à AM UK Ltd qualquer informação 
adicional que a AM UK Ltd possa razoavelmente exigir para cumprir com a Lei e 
Regulamentos aplicáveis ou qualquer outro requisito legal aplicável à AM UK Ltd, incluindo, 
sem limitação, no âmbito dos regulamentos AML e FCA ou de outra forma em ligação com o 
presente Acordo.  

12. Rescisão  

12.1  
O presente Acordo pode ser rescindido pelo Cliente a qualquer momento, mediante notificação 
por escrito à AM UK Ltd.  

O presente Acordo pode ser rescindido pela Admiral Markets UK Ltd, a qualquer momento, 
mediante aviso prévio de 10 dias úteis para o Cliente, exceto nos casos em que a Admiral 
Markets UK Ltd pode rescindir o presente Contrato de forma imediata:  

1. Se o Cliente falhar no cumprimento de qualquer cláusula do presente Acordo;  
2. Na ocorrência de qualquer Evento de Incumprimento; ou  
3. Se o Cliente não tiver posições abertas na Conta no momento em que a notificação de 

rescisão é enviada.  
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12.2  
A rescisão do presente Acordo não prejudica quaisquer direitos adquiridos e meios de defesa das 
partes e a existência e aplicabilidade de qualquer Contrato aberto, que continuará em pleno 
vigor e efeito até ser encerrado, de acordo com o presente Contrato, salvo deliberação em 
contrário determinada pela AM UK Ltd.  

12.3  
Não será paga nenhuma multa por qualquer das partes, em caso de rescisão do presente 
Acordo. Qualquer valor a ser pago pelo Cliente à Admiral Markets UK Ltd torna-se imediatamente 
devido e pagável, incluindo, sem limitação:  

1. Todas as taxas, encargos e comissões por pagar; 
2. Todas as despesas administrativas incorridas por nós na rescisão do presente Acordo;  
3. Quaisquer perdas e despesas incorridas no encerramento de qualquer Contrato ou liquidação 

de obrigações pendentes incorridas por nós em nome do Cliente; e  
4. Qualquer indemnização devida pelo Cliente à AM UK Ltd no âmbito do presente Contrato.  

A AM UK Ltd pode consolidar todas ou qualquer das Contas numa só Conta e deduzir todas as 
quantias devidas à AM UK Ltd antes de transferir qualquer saldo credor para a(s) Conta(s) 
(líquido de requisitos em matéria de Margens em posições de negociação contínua, se existirem) 
do Cliente.  

12.4  
As obrigações previstas nas Secções 10 (Indemnização e Limitação de Responsabilidade), 14 
(Confidencialidade) e 16.10 (Lei Aplicável e Jurisdição) permanecem em vigor após a rescisão do 
presente Acordo.  

13. Eventos de Incumprimento  

13.1  
Se, a qualquer momento:  

1. O Cliente não cumprir com qualquer pagamento quando devido nos termos do presente 
Contrato ou não realizar qualquer outra obrigação substancial nos termos do presente 
Contrato ou qualquer Contrato ou transação celebrados no seu âmbito;  

2. Qualquer ação for tomada ou ocorra um evento que a AM UK Ltd considere, razoavelmente, 
que possam ter um efeito material adverso sobre a capacidade do Cliente em executar 
qualquer uma das suas obrigações materiais no âmbito do presente Contrato;  

3. Qualquer ação for tomada ou ocorra um evento que a AM UK Ltd considere, razoavelmente, 
que é ou que possa ser uma violação de quaisquer Leis e Regulamentos ou boas práticas de 
mercado aplicáveis;  
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4. O Cliente morrer ou se tornar alienado mental, ou, quando o Cliente é uma entidade jurídica, 
o Cliente for dissolvido ou qualquer registo necessário para a sua capacidade ou existência for 
revogado, terminado ou de outra forma cesse, ou se tenham iniciado processos com vista a 
ou propondo a dissolução ou a revogação, rescisão ou término de tal registo do Cliente;  

5. O Cliente se tornar incapaz de pagar as suas dívidas quando vencem ou ficar falido ou se 
tornar insolvente (conforme definido nos termos de qualquer legislação de falência ou 
insolvência aplicável ao Cliente) ou qualquer endividamento do Cliente não for pago na data 
de vencimento, ou se for, a qualquer momento, declarado vencido e pagável antes da data 
de vencimento definida em qualquer acordo ou instrumento;  

6. Qualquer procedimento voluntário ou involuntário for iniciado por ou contra o Cliente, 
procurando ou propondo liquidação, reorganização, um arranjo ou composição com os 
credores, uma ação de congelamento ou moratória ou outras medidas de alívio semelhantes 
em relação às dívidas do Cliente no âmbito de qualquer falência, insolvência, lei 
regulamentar, de fiscalização, societária, tributária ou semelhante, ou com vista à nomeação 
de um mandatário, recetor, liquidatário, conservador, administrador, responsável de 
insolvência ou outro responsável semelhante em relação ao Cliente ou a uma parte 
substancial dos ativos do Cliente, ou que o Cliente tome quaisquer medidas corporativas para 
autorizar qualquer dos supracitados; 

7. Qualquer declaração ou garantia dada pelo Cliente vier a revelar-se incorreta, falsa ou 
enganosa em qualquer aspeto relevante;  

8. Qualquer entidade reguladora dos negócios da AM UK Ltd nos exigir a tomada de qualquer 
uma das ações nos termos da Secção 13.2; ou  

9. A AM UK Ltd razoavelmente considerar que qualquer das circunstâncias previstas nas alíneas 
(i) - (viii) acima sejam suscetíveis de ocorrer, nesse caso, poderemos exercer todos ou 
qualquer dos direitos nos termos da Secção 13.2. Cada uma das circunstâncias previstas 
nesta Secção 13.1 será referida como um “Evento de Incumprimento”.  

13.2  
Após a ocorrência de um Evento de Incumprimento, a AM UK Ltd poderá, a seu exclusivo critério 
e sem aviso prévio ao Cliente:  

1. Encerrar, combinar ou consolidar um ou todos os Contratos em aberto do Cliente (no todo ou 
em parte) no momento ou momentos e ao Preço ou Preços que forem razoavelmente 
determinados pela AM UK Ltd, reter qualquer quantia devida pelo Cliente à AM UK Ltd e 
exercer os seus direitos de compensação nos termos da Secção 7.6 (desde que isso não 
limite os casos em que a AM UK Ltd possa exercer os seus direitos de compensação nos 
termos do presente Contrato);  

2. Consolidar todas ou alguma das Contas e fechar ou suspender alguma ou todas as Contas;  
3. Recusar-se a aceitar mais Ordens do Cliente e/ou rescindir o presente Acordo (desde que isso 

não limite as situações em que a AM UK Ltd pode exercer tais direitos no âmbito do presente 
Acordo);  

4. Celebrar qualquer transação, a uma determinada taxa e num determinado momento, 
conforme necessário para permitir que a AM UK Ltd cumpra as obrigações contraídas no 
âmbito de um Contrato celebrado pelo Cliente; e/ou  

5. Tratar qualquer ou todos os Contratos como tendo sido rejeitados pelo Cliente, situação em 
que as obrigações da AM UK Ltd no âmbito desses Contratos serão canceladas e rescindidas.  
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14 Na ocorrência de um Evento de Incumprimento, a AM UK Ltd pode exercer todos ou qualquer 
dos seus direitos nos termos da Secção 13.2 conforme considerar conveniente, com vista a 
proteger os seus interesses e sem ser responsável perante o Cliente por quaisquer 
consequências adversas para o Cliente decorrentes do exercício de tais direitos. A AM UK Ltd não 
perderá nenhum dos seus direitos nos termos da Secção 13.2, se o exercício de tais direitos for 
atrasado por qualquer motivo. Os direitos da AM UK Ltd previstos na Secção 13.2 devem ser, 
além de qualquer outro direito e recurso da AM UK Ltd, conformes com a legislação aplicável. A 
AM UK Ltd envidará esforços para notificar o Cliente de todas as ações e medidas tomadas em 
conformidade com os seus direitos de acordo com a Seção 13.2, assim que seja razoavelmente 
possível.  

14. Eventos de Cobertura de Posições 
e de Força Maior  

14.1  
Todos os eventos fora do controlo da AM UK Ltd serão considerados como “Eventos de Força 
Maior”, incluindo, sem limitação, os seguintes: 

1. A ocorrência de qualquer avaria ou falha de qualquer sistema de comunicação ou transmissão 
ou de equipamento ou de instalações informáticas ou de software de negociação, quer sejam 
pertencentes à AM UK Ltd, ao Cliente, a qualquer mercado ou a qualquer sistema de 
liquidação ou compensação;  

2. Se a AM UK Ltd for incapaz de preservar o funcionamento ordenado de um mercado, em 
relação a um ou mais dos Instrumentos Subjacentes, como resultado da ocorrência de 
qualquer ato, omissão ou evento (incluindo, mas não limitado a, quaisquer circunstâncias fora 
do controlo da AM UK Ltd, como greves, motins, guerra, terrorismo, distúrbios civis ou falha 
de energia para abastecimento, comunicações ou outras infraestruturas); e  

3. Se qualquer mercado subjacente ou Instrumento Subjacente estiver sujeito a, ou afetado por: 
suspensão, encerramento, liquidação, abandono, imposição de limites ou condições especiais 
ou incomuns, ou movimento excessivo, volatilidade ou perda de liquidez.  

14.2  
Se surgir qualquer Evento de Força Maior, a AM UK Ltd não será responsável perante o Cliente 
por qualquer falha, impedimento ou atraso na execução das suas obrigações nos termos do 
presente Acordo, pelo período da duração do Evento de Força Maior, ou por tomar ou não tomar 
qualquer das ações previstas na Secção 14.2 abaixo. A AM UK Ltd poderá ainda, a seu razoável 
critério e sem prejuízo de quaisquer outros direitos:  

1. Alterar os tempos normais de negociação;  
2. Modificar os requisitos em matéria de Margens (o que pode resultar no Cliente ser obrigado a 

fornecer Margens adicionais);  
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3. Sair ou derrogar do presente Contrato ou de qualquer Contrato celebrado no seu âmbito, na 
medida em que for impraticável ou impossível para a AM UK Ltd o cumprimento das suas 
obrigações;  

4. Encerrar qualquer ou todos os Contratos em aberto e/ou cancelar Ordens ou Instruções que a 
AM UK Ltd julgue razoavelmente apropriadas dadas as circunstâncias; e  

5. Tomar ou não tomar todas as outras medidas que a AM UK Ltd julgue razoavelmente 
apropriadas dadas as circunstâncias, tendo em conta a posição da AM UK Ltd, do Cliente ou 
outros clientes.  

A AM UK Ltd deve informar o Cliente, assim que seja razoavelmente possível, se considerar que 
ocorre ou ocorreu um Evento de Força Maior.  

14.3  
Considera-se que ocorreu um “Evento de Cobertura de Posições”, em relação a qualquer 
Contrato celebrado nos presentes termos, se a AM UK Ltd for incapaz de ou quando for 
impraticável para nós, após envidarmos os esforços razoáveis, adquirir, estabelecer, 
restabelecer, substituir, manter, rescindir ou dispor de qualquer transação ou de ativos que 
julguemos serem necessários ou apropriados para a cobertura do seu preço de risco 
relativamente ao Contrato. Se a AM UK Ltd determinar, na sua opinião razoável, que ocorreu um 
Evento de Cobertura de Posições em relação a qualquer Contrato aberto, a AM UK Ltd pode 
(sem prejuízo de quaisquer outros direitos e, a seu exclusivo critério), encerrar o respetivo 
Contrato, conforme considerar ser apropriado dadas as circunstâncias. Nesse caso, a AM UK Ltd 
deve avisar o Cliente, com a antecedência de 1 dia útil, da sua intenção de exercer os seus 
direitos nos termos desta Secção 14.3.  

15. Proteção de Dados e 
Confidencialidade  

15.1  
As informações pessoais (possivelmente incluindo dados sensíveis), na aceção da Lei de 
Proteção de Dados do Reino Unido de 1998, fornecidas pelo Cliente à AM UK Ltd, ao abrir Conta, 
emitir Ordens e celebrar Contratos podem ser processadas pela AM UK Ltd, para efeitos de 
cumprimento das suas obrigações nos termos do presente Contrato, para gerir o relacionamento 
com o Cliente e analisar, melhorar e desenvolver produtos e serviços de negociação da AM UK 
Ltd. Os dados acima referidos podem ser divulgados a prestadores de serviços e a outros 
fornecedores (dentro do Espaço Económico Europeu ou pelo contrário, incluindo países que não 
oferecem ”proteção adequada”, na aceção das Diretivas da UE em matéria de proteção de 
dados) para qualquer finalidade relacionada com o funcionamento do Conta, incluindo, mas não 
limitado a, o processamento de instruções, geração de confirmações, a operação de sistemas de 
controlo e a gestão de sistemas de informação, permitindo à equipa de prestadores de serviços e 
outros fornecedores que partilham a responsabilidade de gerir a relação entre a AM UK Ltd e o 
Cliente, a visualização desses dados. A AM UK Ltd também pode divulgar os dados acima 
referidos ao corretor ou ao agente de representação do Cliente, se existirem, conforme seja 
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necessário para lhes permitir administrar o relacionamento com o Cliente ou para tomarem 
qualquer ação em relação ao mesmo.  

15.2  
A não ser que o Cliente exija à AM UK Ltd que não o faça, as informações pessoais também 
podem ser utilizadas pela AM UK Ltd (e partilhadas com as partes indicadas acima, conforme 
necessário) para efeitos de envio de marketing dos nossos produtos e serviços ao Cliente, bem 
como os de terceiros que consideremos que possam ser interessantes para o Cliente.  

15.3  
A AM UK Ltd tem procedimentos de segurança que abrangem o armazenamento e a divulgação 
de informações pessoais do Cliente para evitar o acesso não autorizado e para cumprir com as 
obrigações legais. Antes de transferir dados pessoais para prestadores de serviços, outros 
fornecedores ou outras partes para processamento ou para outros fins, devemos assegurar que 
estão em vigor disposições contratuais adequadas que respeitem as normas legais aplicáveis, 
para proteger a confidencialidade da informação.  

15.4  
O Cliente pode exigir à Admiral Markets UK Ltd que forneça pormenores das informações 
pessoais detidas acerca do Cliente, os fins para os quais a informação é processada e as pessoas 
ou classe de pessoas a quem essa informação for comunicada. A AM UK Ltd pode cobrar uma 
taxa para fornecer esses pormenores, cujo valor está disponível mediante solicitação. O Cliente 
também pode exigir à AM UK Ltd que corrija, exclua e/ou bloqueie informações pessoais do 
processamento se essas informações forem imprecisas.  

15.5  
Para além do referido, nenhuma das partes pode divulgar, a qualquer pessoa, qualquer 
informação relativa aos negócios, investimentos, finanças e outros assuntos de natureza 
confidencial da outra parte de que possam ter conhecimento a partir do presente Acordo e o seu 
desempenho pela outra parte, e cada parte envidará todos os esforços razoáveis para evitar tal 
divulgação. Não obstante o acima exposto, cada uma das partes (a “Parte Divulgadora”) pode 
divulgar informações acerca da outra parte, o presente Contrato, a Conta e qualquer negociação 
decorrente, que possa ser exigido à Parte Divulgadora por qualquer lei, norma ou 
regulamentação, aplicação da lei ou autoridade fiscal ou que a Parte Divulgadora razoavelmente 
creia ser necessário para desempenhar devidamente as suas obrigações nos termos do presente 
Contrato ou exercer e fazer valer os seus direitos no respetivo âmbito (incluindo, sem limitação, 
conforme estabelecido na Secção 16.4), sem aviso prévio à outra parte.  

16. Diversos  
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16.1  
Ilegalidade: Se, a qualquer momento, qualquer disposição do presente Acordo se tornar ilegal, 
inválida ou inexequível pela lei aplicável, a legalidade, validade e aplicabilidade das restantes 
disposições do presente Acordo não serão afetadas.  

16.2  
Acordo Integral: O presente Acordo, juntamente com quaisquer Apêndices e quaisquer Notas de 
Contrato, Contas de Diferença e outros Relatórios enviados pela AM UK Ltd ao Cliente a respeito 
de cada Contrato contemplado pelo presente Acordo e da(s) Conta(s), constitui a totalidade do 
acordo entre a AM UK Ltd e o Cliente em relação às atividades de FX e de CFD da AM UK Ltd.  

O presente Acordo substitui todas as representações anteriores, orais ou escritas, disposições, 
entendimentos e/ou acordos entre o Cliente e a AM UK Ltd em relação às atividades de FX e de 
CFD da AM UK Ltd (incluindo qualquer acordo entre o Cliente e qualquer terceiro que tenha sido 
atribuído à AM UK LTD, se existente). A AM UK Ltd não fez (e o Cliente não pode crer em) 
qualquer declaração; disposição, entendimento ou acordo que não tenha sido expressamente 
referido ou previsto no presente Acordo.  

16.3  
Alterações: A AM UK Ltd pode alterar o presente Acordo a qualquer momento, incluindo as 
Tabelas de Taxas, mediante notificação por escrito ao Cliente. Sem prejuízo da Secção 4.1, pode 
ser aplicada, com efeito imediato, qualquer alteração aos requisitos em matéria de Margens e ao 
resumo da Política de Execução nas Melhores Condições. Todas as outras alterações entrarão em 
vigor na data especificada na notificação, que não poderá ser inferior a 10 dias úteis após a 
entrega da notificação ao Cliente (que tem o direito de, após a notificação, fechar posições de 
negociação em aberto e/ou de rescindir o presente Contrato a qualquer momento, de acordo 
com os termos do presente Acordo). A AM UK Ltd também pode, a qualquer momento, mediante 
notificação por escrito ao Cliente, deixar de aceitar posições de negociação em relação a um 
Instrumento Subjacente especificado. A data em que a AM UK Ltd pára de aceitar Ordens acerca 
de tais Instrumentos Subjacentes deve ser especificada na notificação e deve ser de, pelo 
menos, 10 dias úteis após a entrega da notificação. O Cliente é obrigado a fechar todas as 
posições abertas relativas a tal Instrumento Subjacente antes da data especificada na notificação 
e, se o Cliente não o fizer, a Admiral AM UK Ltd pode fechar todas as restantes posições de 
negociação em vigor após o encerramento de negociação na data efetiva indicada na 
notificação, de acordo com os termos do presente Acordo.  

16.4  
Concessão e Delegação: O Cliente não poderá conceder (ou pretender conceder) direitos ou 
delegar (ou pretender delegar) obrigações no âmbito do presente Acordo a qualquer pessoa sem 
o consentimento da AM UK Ltd, nem cobrar (ou pretender cobrar) qualquer dos direitos do 
Cliente no âmbito do presente Contrato (incluindo quaisquer direitos sobre depósitos detidos na 
AM UK Ltd). A AM UK Ltd poderá ceder direitos e delegar obrigações no âmbito do presente 
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Acordo e Contratos celebrados no respetivo âmbito a qualquer pessoa, mediante notificação 
prévia ao Cliente de, pelo menos, 1 mês. No entanto, quando o Cliente está em incumprimento 
das suas obrigações nos termos do presente Acordo, a AM UK Ltd pode ceder a outras pessoas, 
com efeito imediato, todos ou quaisquer dos seus direitos em matéria de quantias devidas à AM 
UK Ltd ou recursos disponibilizados à AM UK Ltd nos termos do presente Acordo. Se a AM UK Ltd 
fizer tal concessão de direitos ou delegação de obrigações, o Cliente pode ser obrigado a 
reconhecer, por escrito, que o cessionário ou delegado assumiu os direitos e obrigações 
relevantes da AM UK Ltd. Não obstante qualquer disposição em contrário contida no presente 
Acordo, a AM UK Ltd pode divulgar a qualquer cessionário ou delegado, efetivo ou potencial, 
informações relativas ao Cliente e à relação entre o Cliente e a AM UK Ltd, conforme a AM UK 
Ltd considerar conveniente.  

16.5  
Direitos e Recursos: Os direitos e recursos estabelecidos no presente Acordo são cumulativos e 
não exclusivos de quaisquer outros direitos e recursos previstos na legislação aplicável. A AM UK 
Ltd não tem obrigação de exercer quaisquer direitos e recursos de uma forma ou num momento 
vantajosos para o Cliente.  

16.6  
Atraso, Omissão e Renúncia: Nenhum atraso ou omissão por parte da AM UK Ltd no exercício de 
qualquer direito, poder ou recurso previsto por lei ou nos termos do presente Acordo, ou 
qualquer exercício parcial ou defeituoso dos mesmos, pode (a) prejudicar ou impedir qualquer 
exercício posterior ou outro exercício de tal direito, poder ou recurso, ou (b) funcionar como uma 
renúncia de tal direito, poder ou recurso. Nenhuma renúncia ou flexibilização de qualquer direito, 
poder ou recurso relativo a qualquer termo do presente Contrato ou violação do mesmo pode (a 
menos que expressamente acordado por escrito pela parte renunciante) ser interpretada como 
uma renúncia ou flexibilização de direitos, poderes ou recursos relativos ao mesmo termo ou a 
uma futura violação do mesmo ou como a autorização de continuação de uma violação 
específica.  

16.7  
Registos: Os registos da AM UK Ltd, a menos que provem ser errados, serão prova adequada 
dos negócios do Cliente com a AM UK Ltd no âmbito do presente Acordo. O Cliente não deve 
opor-se à admissão de tais registos como prova em processos judiciais, devido aos registos não 
serem originais, não estarem por escrito ou serem documentos produzidos por computador. O 
Cliente não deverá contar que a AM UK Ltd cumpra as suas obrigações de manutenção de 
registo, embora os registos da AM UK Ltd possam ser disponibilizados ao Cliente, mediante 
solicitação, a critério absoluto da AM UK Ltd.  

16.8  
Direitos de terceiros: Nenhuma disposição do presente Acordo se destina a ser executável por 
qualquer pessoa que não forme parte do presente Acordo.  
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16.9 Notificações e Comunicações:  

16.9.1 Sujeitas à Secção 16.9.2, qualquer notificação ou outra comunicação dada ou 

realizada no âmbito ou em ligação com as matérias previstas no âmbito do presente Acordo 
serão (exceto se estiver expressamente prevista a comunicação verbal) por escrito e enviadas 
para a morada abaixo indicada:  

1. Quando a AM UK Ltd é o destinatário:  

Admiral Markets UK Ltd  
Token House  
11-12 Token House Yard  
Londres  
Reino Unido 
EC2R 7AB  
Endereço eletrónico: Comunicações relacionadas com tratamento de reclamações 
support@admiralmarkets.com  

2. Quando o Cliente é o destinatário: a morada, o telefone, os números de fax e o endereço de 
e-mail do Cliente fornecidos à AM UK Ltd para este fim no Formulário de Inscrição  

16.9.2 Tal notificação será considerada (na ausência de prova em contrário) como tendo 

sido recebida:  

1. Se entregue pessoalmente ou em mão, no momento da entrega;  
2. Se publicada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação;  
3. Se verbal, por telefone, quando efetivamente for realizada;  
4. Se enviada, deixando uma mensagem no atendedor automático do telefone ou correio de 

voz, quando a mensagem for deixada;  
5. Se enviada por fax, ao receber a confirmação da sua transmissão; e  
6. Se enviada por correio eletrónico, quando a mensagem é enviada, a menos que seja recebida 

uma mensagem de “não enviada” ou “não recebida” do fornecedor de correio eletrónico do 
remetente.  

16.9.3 O Cliente confirma que tem acesso regular à Internet e consente que a AM UK Ltd 

lhe forneça informações, incluindo, mas não limitado a informações acerca da Política de 
Execução nas Melhores Condições, Declaração de Divulgação de Risco, ou qualquer outra Política 
relevante que afete a relação entre o Cliente e a AM UK Ltd, por e-mail ou publicação no 
Website conforme a AM UK Ltd, periodicamente, notifique o Cliente.  

16.9.4 O Cliente pode alterar a morada, o número de fax e endereço de e-mail indicado 

acima para o qual iremos enviar qualquer notificação ou comunicação relativos ao presente 
Acordo e a AM UK Ltd pode mudar as informações de contato indicadas acima, desde que em 
qualquer casos, a alteração entre em vigor na data especificada na notificação relevante (sujeito 
à Secção 16.9.2).  

mailto:support@admiralmarkets.com
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16.9.5 Qualquer notificação por escrito (incluindo notificação de rescisão do presente 

Acordo) ou outra comunicação por escrito a ser entregue ao Cliente pela AM UK Ltd, incluindo os 
Relatórios, podem ser enviadas ao Cliente através de formulário eletrónico (sem prejuízo da 
Secção 9.3). O Cliente deve verificar o conteúdo de cada documento enviado pela AM UK Ltd 
pois, na ausência de qualquer erro manifesto, a notificação deve ser conclusiva, a menos que o 
Cliente notifique a AM UK Ltd, por escrito, no prazo de 3 dias úteis a contar da data de receção 
da respetiva notificação, de qualquer engano, erro ou imprecisão em tal documento.  

16.9.6 O Cliente autoriza irrevogavelmente a AM UK Ltd a comunicar com o Cliente através 

de carta, e-mail, fax ou telefone, para discutir assuntos relacionados com a Conta, a qualquer 
momento, a menos que especificamente solicitado por escrito, em contrário, pelo Cliente. 

16.10 
Lei Aplicável e Jurisdição O presente Acordo e quaisquer Contratos e transações contemplados 
pelo presente Acordo serão regidos e interpretados de acordo com a legislação do Reino Unido. 
A AM UK Ltd e o Cliente concordam irrevogavelmente que os tribunais do Reino Unido terão 
competência para resolver todas e quaisquer disputas, controvérsias ou reclamações (de todo e 
qualquer espécie de tipo, quer com base no presente Acordo, delito, estatuto, regulamento ou 
de outra forma) decorrentes de, relativas a, ou relacionadas com o presente Acordo, inclusive 
quanto à sua construção, validade, interpretação e aplicabilidade ou violação (a “Disputa”) e, 
para tais fins, submetem-se irrevogavelmente à jurisdição dos tribunais do Reino Unido.  

O Cliente concorda em renunciar a qualquer direito que o Cliente possa ter agora ou no futuro, 
de oposição a que os tribunais do Reino Unido sejam escolhidos como fórum para resolver 
qualquer Disputa, e o Cliente concorda irrevogavelmente em apenas instaurar ações nos 
tribunais do Reino Unido. A submissão à jurisdição dos tribunais do Reino Unido não limita o 
direito da AM UK Ltd de intentar uma ação contra o Cliente em relação a quaisquer Disputas em 
qualquer jurisdição que a AM UK Ltd considere apropriado, nem a tomada de ações em uma ou 
mais jurisdições nos impedirá de instaurar ações em quaisquer outras jurisdições, quer 
simultaneamente ou não, se e, na medida do permitido pela lei aplicável.  

17. Disputas e Reclamações  
O Cliente deve informar imediatamente o Responsável pela Conformidade da AM UK Ltd de 
qualquer disputa ou queixa que o Cliente possa ter em relação ao presente Acordo. Tal 
reclamação (juntamente com todas as informações relevantes) será tratada em conformidade 
com os procedimentos internos da AM UK Ltd relativos ao tratamento de reclamações, cujos 
pormenores podem ser encontrados no Website.  

A Admiral Markets UK Ltd irá envidar esforços para investigar qualquer disputa ou queixa, logo 
que razoavelmente possível e irá notificar o Cliente dos resultados dessa investigação. Se o 
Cliente estiver classificado como Cliente Não Profissional, na definição de Classificação de 
Clientes da AM UK Ltd (documento encontrado no nosso website) e não estiver satisfeito com o 
tratamento dado a uma queixa ou com os resultados das investigações da AM UK Ltd em relação 
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à reclamação, o Cliente poderá submeter a questão ao Serviço de Provedor Financeiro para 
posterior investigação, dentro dos prazos previstos na lei aplicável.  

A NEGOCIAÇÃO EM DIVISAS ENVOLVE UM GRAU DE RISCO EXTREMAMENTE 
ELEVADO. OS INVESTIDORES PODEM PERDER E PERDEM FREQUENTEMENTE A 
TOTALIDADE OU PARTE DO DINHEIRO QUE DEPOSITAM. PEDIMOS-LHE QUE LEIA, 
COMPREENDA E ANALISE ATENTAMENTE A DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE 
RISCOS ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE NEGOCIAR EM DIVISAS OU CFD.   


