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TERMOS E CONDIÇÕES 
 
Válido a partir de 16.03.2018 
Introdução 

 
1.1. A promoção "Compensação VIP Diário" (doravante referida como "a Promoção") ocorrerá 
de 19.03.2018 a 30.06.2023 (inclusive). 

 

1.2. A promoção é criada e mantida pela TTCM Capital Markets Limited (doravante referida 

como "TTCM"). 
 

2. Condições 

 
2.1. Todos os Clientes participantes têm a possibilidade de operar qualquer um dos 
instrumentos negociáveis através da plataforma TTCM, sobre a qual receberão uma 
compensação de Cashback de acordo com a tabela, desde que todas as condições sejam 
cumpridas. 

 
2.2. Para participar dessa promoção, os Clientes são obrigados a ter um perfil verificado com 
a TTCM e operar em uma conta do tipo Classic ou Pro. O volume diário é calculado por conta 
individual. Os clientes podem negociar em várias contas. O volume de cada conta será 
calculado separadamente. Os clientes podem receber a promoção em várias contas de 
negociação Classic ou Pro. 

 
2.3. As compensações serão pagas por operações fechadas que cumpram com os critérios 
indicados e sejam efetuados dentro do período especificado. 

 
2.4. As compensações serão creditadas em todas as contas de negociação Live participantes 
no seguinte dia útil. 

 
2.5. Todos os cálculos serão efetuados usando as taxas de câmbio atuais disponíveis dentro 
do período indicado de cálculo da compensação. 
 
2.6. Durante o período calculado, todas as contas comerciais com saldo/capital negativo ou 
contas que tenham recebido ajustes de saldo devido a saldos negativos, estarão isentas de 
receber o recebimento do cashback. 

 
3. Outros. 

 
3.1. A TTCM se reserva o direito de encerrar esta promoção ou emendar seus termos a 
qualquer momento para qualquer ou todos os participantes, sem aviso prévio. Isso pode 
incluir casos de fraude ou manipulação por parte de qualquer indivíduo ou grupo de 
indivíduos. Qualquer cancelamento ou emendas feitas são determinados a critério exclusivo 
da TTCM. 

 

https://traders-trust.com/pt-pt/promotions/cashback-rebate/
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3.2. Caso acontecer qualquer problema de tradução, prevalecerá o texto em inglês. 

 
3.3. Caso precisar de assistência adicional ou queira apresentar uma reclamação, favor enviar 
um e-mail para support.int@ttcm.com. 

 

mailto:support.int@ttcm.com
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