200% DE BÔNUS DE DEPÓSITO
A. Introduction
1.

A Traders Capital Limited (aqui "Empresa") que opera sob o nome comercial TTCM é uma Empresa de responsabilidade limitada,
constituída nas Bermudas sob as seções 14 e 6 / 132C (1) da Companies Act 1981 e registrada no Registrar of Companies sob o número da
empresa 54135, com endereço registrado 5th Floor, Andrew's Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda (doravante
denominada “Companhia”).
2. Os Termos e Condições do "Bônus de Depósito de 200%" são parte integrante dos "Termos e Políticas Comerciais da TTCM" e as

disposições aqui definidas são consideradas como um anexo de todos os "Termos e Políticas Comerciais da TTCM".
B. Termos específicos do "bônus de depósito de 200%"
1. Os créditos do Bônus de Depósito TTCM 200% (de agora em diante, "Promoção") se originam em 10/11/20201 e se estenderão até
30/06/2021.
2. A Promoção está disponível para todos os titulares de contas ativas novas e existentes que depositarem US
$ 1000 ou mais a partir de 10 de Novembro de 2020, indefinidamente (daqui em diante, "Participantes").
3. O bônus de depósito de 200% será creditado (como crédito) na conta ativa do participante para cada depósito acima de US $
1000, até um valor total de US $ 10.000.
4. O período de validade desta oferta é de três meses a partir do dia em que o bônus de depósito de 200% foi adicionado à conta.
5. A taxa de conversão é de 1 volta em lote fechado para o valor do prêmio de 5 $, portanto, se o Bônus de Depósito de200% fordeUS$
1.000,omínimode 200lotes fechadosseránecessário em 3meses.
6. Se um participante depositou várias vezes (mais de US $ 1000), recebendo vários bônus de depósito de 200% na mesma conta, os
requisitos do lote para todos os bônus recebidos devem ser cobertos.
7. Oparticipanteprecisa negociaro volumetotal necessário se quiser transferir oBônus deDepósito de200% para o seu saldo ou retirálo.
8. No final do período de três meses, se o participante não atingir o volume total necessário, o Bônus de Depósito de 200% será
retirado da conta.
9. O participante disposto a transferir TODOS os fundos para sua carteira sem completar o volume requerido terá o Bônus de Depósito de
200% retirado de sua conta. A qualquer momento, se o participante desejar transferir para sua carteira ou retirar qualquer valor de sua
conta,oBônusdeDepósitode200%será removido.A qualquer momento, se o participante desejar transferir fundos para sua carteira ou
retirar o valor total de sua conta, o Bônus de Depósito de 200% será removido.
10. O participante pode transferir para sua carteira uma quantia para que o saldo restante seja igual ou superior a 200% do valor do
Bônus de Depósito. Para transferir os fundos para a carteira, a conta com 200% de Bônus de Depósito não deve ter nenhuma posição
em aberto. A TTCM pode fornecer os Termos e Condições em qualquer idioma que não seja o inglês. A versão traduzida dos Termos e
Condições é apenas para fins informativos e não é juridicamente vinculativa.
11. O Bónus de Depósito de 200% está disponível apenas para os seguintes tipos de conta: Clássico, Pro.
12. A TTCM pode fornecer os Termos e Condições em qualquer outra língua que não o inglês. A versão traduzida
dos Termos e Condições é apenas para fins informativos e não é juridicamente vinculativa.
13. Se houver algum conflito ou inconsistência entre a versão em inglês e a versão traduzida dos Termos e Condições, o inglês será a
versão predominante.
14. A Companhia se reserva o direito de desqualificar qualquer participante por suspeita de violação dos Termos e Condições do
Bônus de Depósito de 200%.
15. AEmpresasereservao direito dealterarosTermosdaCampanha oucancelá-lo aqualquermomento.

Exemplo 1: Depósito e crédito inicial

Exemplo 2: Lucro flutuante no patrimônio líquido

Exemplo 3: Todo lucro convertido em saldo

Exemplo 4: Perda flutuante

Lucro possível

Lucro Fechado:

Mais lucro:

Perda flutuante: perda no patrimônio líquido:

A perda máxima é atingida:

Perda encerrada:

Crédito removido:

