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INFORMAÇÃO LEGAL
A Tradomart SV Ltd. é uma empresa constituída de acordo com as Leis de São Vicente e
Granadinas com número de registro 23071 IBC 2015, com sede em Shamrock Lodge, Murray
Road, Kingston, São Vicente e Granadinas e renderização do investimento e Serviços auxiliares
(doravante a “Empresa”) aos seus Clientes por meio da Plataforma de Negociação.
Para obter mais informações, visite www.forexmart.com.
ESCOPO DO AVISO
A Divulgação de Risco explica os termos gerais da natureza significativa dos riscos envolvidos ao
lidar com instrumentos financeiros em uma base justa e não enganosa e forma uma parte integrante
do Acordo entre o Cliente e a Empresa.
AVISO DE RISCO
● O cliente não deve arriscar mais do que está preparado para perder. Antes de decidir negociar, o
cliente deve garantir que ele / ela compreende os riscos envolvidos e leva em conta seu nível de
experiência. O cliente pode buscar um conselho independente ou consulta quando julgar necessário;
● O cliente reconhece que existe um grande risco de incorrer em perdas na negociação de
Instrumentos Financeiros e aceita que está disposto a assumir este risco;
● A Empresa não fornecerá ao Cliente qualquer conselho de investimento em relação à negociação
de instrumentos financeiros.
RECONHECIMENTO
Plataforma de negociação
● O cliente aceita que a única fonte confiável de dados sensíveis ao preço são os dados que são
apresentados em nosso servidor ao vivo, e que este serviço pode ser interrompido sem culpa nossa,
resultando em tais dados sensíveis ao preço não estarem disponíveis para o Cliente;
● O Cliente consultará regularmente o menu "Ajuda" ou "Guia do Usuário" da plataforma(s) de
negociação. Na circunstância em que surgir um conflito, o Contrato prevalecerá a menos que a
Empresa determine o contrário a seu exclusivo critério;
● O Cliente reconhece que a empresa não tem nenhuma responsabilidade se terceiros não
autorizados obtiverem acesso a qualquer informação quando tal informação é transmitida usando a
internet, o telefone ou outros meios eletrônicos.
Evento de Força Maior

No caso de um Evento de Força Maior, o Cliente aceitará o risco de perdas financeiras.
Risco Técnico
● A Empresa não se responsabiliza por qualquer perda que surja como resultado de um sistema
falho, incluindo, mas não se limitando a: atualizações atrasadas do terminal do Cliente; pobre
conexão com a Internet (do lado do Cliente ou da Empresa ou de ambos); hardware ou falha, mau
funcionamento ou uso indevido de software (por parte do Cliente ou da Empresa ou Ambos);
configurações incorretas no terminal do Cliente; ou os clientes desrespeitando as regras e
procedimentos descritos no terminal do Cliente e no site da Empresa;
● O cliente reconhece e aceita que, em momentos de fluxo excessivo de transações, pode haver um
atraso no contato com a Empresa por telefone; especialmente quando há anúncios de mercado
importantes e o período em que as instruções e as solicitações são executadas, podem ser
estendidas.
Comunicação
● A Empresa não tem nenhuma responsabilidade e o Cliente aceitará o risco de qualquer perda que
surgir como resultado de atrasos ou comunicação enviada pela Empresa não sendo recebidos pelo
Cliente. • O Cliente aceita a responsabilidade exclusiva pela privacidade de quaisquer informações
contidas na comunicação recebida pela Empresa;
● A Empresa não se responsabiliza por qualquer perda que surja como resultado de informação não
criptografada enviada ao Cliente pela Empresa que foi acessada por meios não autorizados.
● O Cliente aceita que qualquer perda decorrente de acesso não autorizado por terceiros da conta de
negociação do Cliente não é de responsabilidade da Empresa;
● O cliente é totalmente responsável por quaisquer mensagens enviadas ao cliente por meio da
plataforma (s) de negociação que não foram lidas ou não foram recebidas. Essas mensagens são
automaticamente excluídas dentro de cinco (5) dias corridos;
● A Empresa garantirá que o Cliente seja mantido atualizado por meio dos canais de comunicação
aprovados. A Empresa não pode ser responsabilizada por essas mensagens que o cliente não
consegue receber, abrir ou entender devido à falha do sistema de e-mail ou corrupção da mensagem
pretendida.
RISCO DE TERCEIROS
● A Empresa pode transferir dinheiro recebido do Cliente para um terceiro (por exemplo,
contraparte OTC, câmara de compensação, banco, corretor intermediário) no curso de facilitar uma
Transação (ões) do Cliente. A Empresa não se responsabiliza pela insolvência, atos ou omissões de
qualquer terceiro;
● A Empresa pode depositar o dinheiro do Cliente com um depositário que pode ter um direito de
garantia, garantia ou direito de compensação em relação a esse dinheiro;
● Um terceiro por meio do qual a Empresa lida pode ter interesses contrários aos interesses do
cliente;
● no evento em que o cliente se inscreve para uma conta de negociação em uma moeda diferente da
moeda do dinheiro depositado, a Empresa pode usar a instalação de conversão da moeda do
depositário para tal conversão de moeda;
● A Empresa pode usar o mecanismo de conversão de moeda do depositário para converter o
dinheiro do cliente em uma moeda de negociação disponível, que é suportada pelas instalações da
Empresa.

AVISO DE AVISO DE RISCO DE FOREX E DERIVATIVOS
Este aviso não pode e não divulgará todos os riscos envolvidos em instrumentos financeiros, como
o câmbio e produtos derivados, como futuros, opções e contratos para Diferenças. O Cliente deve
estar satisfeito de que o produto é adequado no que diz respeito às suas circunstâncias pessoais e
situação financeira. O cliente não deve negociar em tais produtos a menos que ele / ela compreenda
sua natureza e a extensão de sua exposição ao risco. O cliente não deve se envolver em quaisquer
negociações de produtos derivados, a menos que ele / ela saiba e compreenda os riscos envolvidos
neles e que pode sofrer a perda completa de todo o dinheiro investido. Deve-se notar que nenhuma
entrega física dos Instrumentos Financeiros ocorrerá. Qualquer decisão de negociação deve ser feita
com base em informações, levando em consideração os seguintes:
Instrumentos com alta volatilidade
● O cliente considera que existe um alto risco de perdas, bem como de lucros, como alguns
instrumentos são negociados em amplas faixas intradiárias com movimentos voláteis de preços. Os
preços dos instrumentos podem flutuar rapidamente e em amplas faixas e podem refletir eventos
imprevisíveis ou mudanças nas condições que estão além do controle da Empresa ou Cliente. As
condições de mercado podem tornar impossível para o pedido de um cliente ser executado ao preço
declarado, acarretando prejuízos.
● Os preços dos instrumentos são influenciados, entre outras coisas, pela implementação de
programas políticos, governamentais, agrícolas, comerciais, financeiros e comerciais e políticas e
eventos socioeconômicos nacionais e internacionais e as prevalecentes características psicológicas
do mercado relevante. Portanto, uma instrução / ordem de Stop Loss não pode garantir o limite de
perda do cliente.
● O cliente aceita que uma perda significativa pode levar à perda parcial ou total do valor de seu
investimento. Isso se deve ao sistema de margens que se aplica a tais negociações onde um
movimento adverso do mercado pode rapidamente levar à perda de todo o depósito do cliente, mas
que também pode levar a uma perda adicional substancial.
Alavancagem
● Ao contrário da negociação tradicional, a negociação de margem permite que o cliente negocie
nos mercados pagando apenas uma pequena fração do valor comercial total. Alavancagem significa
que um pequeno movimento do mercado pode levar a um movimento proporcionalmente muito
maior no valor da posição do cliente;
● A Empresa monitorará a alavancagem aplicada às posições do Cliente e reserva o direito de
diminuir a alavancagem dependendo do volume de negociação do Cliente.
Contratos por diferenças (CFDs)
● Um CFD é um acordo para comprar ou vender um contrato que reflete o desempenho de um
instrumento subjacente incluindo, entre outros, câmbio estrangeiro, metais preciosos, futuros e
ações. Um CFD é uma transação à vista sem entrega em que o lucro ou a perda é determinada pela
diferença entre o preço pelo qual um CFD é comprado e o preço pelo qual é vendido e vice-versa;
● Investir em CFDs envolve os mesmos riscos que investir em um futuro ou uma opção conforme
estabelecido abaixo. Um passivo contingente também pode surgir conforme explicado abaixo.
Futuros
● As transações em futuros envolvem a obrigação de fazer, ou receber, a entrega do ativo
subjacente do contrato em uma data futura ou, em alguns casos, para liquidar a posição com

dinheiro. Eles carregam um alto grau de risco, pois são negociados com alavancagem ou situações
engrenadas conforme explicado acima;
● Um passivo contingente também pode surgir conforme explicado abaixo.
Opções
● Existem vários tipos de opções, cada uma com características diferentes.
As seguintes condições se aplicam:
● Opções de compra. Isso envolve menos risco do que vender opções, pois o titular pode permitir
que a opção sobreponha-se se o preço do ativo subjacente se mover contra o detentor. A perda
máxima é limitada ao premium e qualquer comissão ou outras cobranças de transações. Um
comprador de uma opção de compra em um contrato futuro que exerce a opção adquirirá o futuro e
estará exposto aos riscos;
● Opções de escrita. O escritor da opção aceita a obrigação legal de comprar ou vender o ativo
subjacente se a opção for exercida contra ele, independentemente da diferença entre o preço de
mercado e o preço de exercício. O risco é consideravelmente superior às opções de compra,
especialmente quando o escritor não possui o ativo subjacente e pode enfrentar riscos ilimitados.
Transações de balcão ('OTC')
● Ao negociar CFDs, Forex e metais preciosos, o cliente está efetivamente entrando em
uma transação OTC; onde as partes negociam diretamente entre si do que através de um mercado de
câmbio regulamentado;
● As transações OTC podem envolver um risco maior em comparação com as transações que
ocorrem em mercados de câmbio regulamentados. Devido à ausência de uma contraparte central, as
partes suportam certo risco de crédito, risco de inadimplência ou pode enfrentar situações em que é
impossível liquidar posições ou avaliar o valor de uma posição.
Suspensão de negociação
● Quando as condições de negociação são tais que pode ser difícil ou impossível liquidar uma
posição, como quando a negociação de bolsa relevante é suspensa ou restrita, colocar um stop loss
não limitará necessariamente as perdas aos valores pretendidos, assim como a execução da ordem
de stop loss ao preço estipulado pode ser impossível.
Além disso, a execução de uma ordem de stop loss pode ser pior do que seu preço estipulado e as
perdas realizadas podem ser maiores do que o esperado.
Conta de margem e requisitos
● As transações marginadas exigem que o cliente faça uma série de pagamentos contra o preço de
compra, em vez de pagar todo o preço de compra imediatamente. O nível da exigência de margem
dependerá do ativo subjacente do instrumento e pode ser fixado ou calculado a partir do preço atual
do instrumento subjacente. Requisitos específicos de margem do instrumento podem ser
encontrados no site da empresa;
● O cliente precisa garantir que ele / ela tenha margem suficiente em sua conta de negociações em
todos os momentos, a fim de manter uma posição aberta. É obrigação do cliente monitorar
quaisquer posições abertas, a fim de evitar que as posições sejam fechadas pela Empresa devido à
indisponibilidade de fundos. A Empresa não é responsável por notificar o Cliente em qualquer um
desses casos;
● A Empresa não é obrigada a fazer chamadas de margem para o Cliente e não é responsável
perante o Cliente por qualquer falha da Empresa em contatar ou tentar contatar o Cliente;
● A Empresa tem o direito de alterar os requisitos de margem, dando ao Cliente cinco

(5) notificação por escrito de dias corridos. No entanto, no caso de um Evento de Força Maior, a
empresa tem o direito de alterar os requisitos de margem sem aviso prévio por escrito.
Transações de investimento em passivo contingente
● Devido à natureza das transações com margens, conforme explicado acima, o Cliente pode
sustentar uma perda total dos fundos que foram depositados para abrir e manter uma posição.
Falha por parte do cliente em atender a uma chamada de margem, ou seja, pagar fundos adicionais
para manter uma posição, resultará na liquidação da posição, o que pode resultar em uma perda que
o cliente tem a responsabilidade de cobrir;
● Transações sem margem, ainda podem acarretar a obrigação de fazer pagamentos adicionais para
além de qualquer valor pago no momento da celebração do contrato.
Tributação, Comissão e outras Encargos
● O cliente deve estar ciente das comissões e outros encargos antes de embarcar para negociação.
Os encargos podem ser expressos em termos monetários ou percentuais. É, portanto, a
responsabilidade do cliente em compreender a base sobre a qual tais cobranças são feitas;
● Legislação e mudanças, ou uma mudança nas circunstâncias pessoais do Cliente, podem resultar
na negociação de instrumentos financeiros tributáveis e sujeitos a outras obrigações;
● O cliente deve buscar aconselhamento independente sobre seu imposto e / ou outras obrigações
tributárias, como ele / ela é responsável por tais responsabilidades.
Aviso Geral
Antes de se candidatar a uma conta, o Cliente deve considerar cuidadosamente se negociar em
Instrumentos financeiros derivativos é adequado para ele / ela, à luz de suas circunstâncias e
recursos financeiros. A negociação de instrumentos financeiros derivativos envolve o uso de
alavancagem.

