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Termos e Condições da Promoção da Lealdade dos 
Parceiros 

A. Introdução

1. Traders Capital Limited (aqui "Companhia") operando sob o nome comercial

TTCM é uma Companhia de responsabilidade limitada, constituída nas Bermudas sob a

secção 14 e 6/132C(1) do Companies Act 1981 e registada no Registo Comercial sob o

número 54135, com sede social no 5º andar, Andrew's Place, 51 Church Street, Hamilton

HM 12, Bermudas (daqui em diante denominada "Companhia").

2. Os Termos e Condições da "Promoção da Lealdade dos Parceiros" são parte

integrante dos "Termos e Políticas Comerciais TTCM" e as disposições aqui estabelecidas

são consideradas como um anexo de todos os "Termos e Políticas Comerciais TTCM".

B. Termos específicos da "Promoção da Lealdade do Parceiro

1. A promoção está disponível a partir de 01.07.2020 até 30.06.2023.

2. O volume mensal incluído na contagem será de todos os tipos de contas Standard 
(Classic e Pro), excluindo as contas VIP.

3. O volume calculado para a promoção será apenas de clientes directos.

4. O volume gerado de clientes do IB contará apenas para o IB directo, não para o 
IB principal.

5. A TTCM pode fornecer os Termos e Condições em qualquer outra língua que 

nãoo inglês. A versão traduzida dos Termos e Condições é apenas para fins informativos e não

é juridicamente vinculativa.

6. Se houver qualquer conflito ou inconsistência entre a versão inglesa e a versão

traduzida dos Termos e Condições, o inglês será a versão predominante eprevalecente.

7. A Empresa reserva-se o direito de desqualificar qualquer participante por

suspeita de violação dos Termos e Condições da promoção.

8. A TTCM reserva-se o direito, a seu critério razoável, de descontinuar a oferta

deste "Programa de Fidelização de Parceiros" a qualquer um dos seus clientes/parceiros.

Tais clientes/parceiros serão informados por correio electrónico.

9. A TTCM reserva-se o direito de alterar, alterar ou terminar o "Programa de

Fidelização de Parceiros" ou qualquer aspecto do mesmo, a qualquer momento. Tais

alterações serão notificadas previamente aos clientes/parceiros e a TTCM publicará tais

alterações no seu website. Recomenda-se que os Parceiros no "Programa de Fidelização

de Parceiros" consultem regularmente estes Termos & Condições no website da TTCM.




