
Aviso de Consentimentos Específicos

Este aviso (o "Aviso") estabelece certos consentimentos específicos feitos por si à Admiral Markets
Cyprus Ltd ("nós"), em relação à celebração de qualquer contrato de cliente connosco (seja em relação
a derivativos, ações, fundos negociados em bolsa ou qualquer outro produto ou instrumento
relevante).

Palavras e expressões definidas nos acordos, termos, políticas e documentos de informação chave
relevantes (os “Termos”) têm os mesmos significados quando usados neste Aviso (exceto onde
explicitamente indicado de outra forma).

Onde houver qualquer inconsistência entre os Termos e este Aviso, este Aviso irá prevalecer. Deve ler
todas as disposições deste Aviso, pois o mesmo contém informações importantes sobre a nossa
relação consigo.

ESTÁ A ACORDAR COM O SEGUINTE:

Concorda com a provisão dos Termos a si num meio durável diferente de papel (por exemplo,
como PDF ou e-mail) e/ou através de nosso website em https://admiralmarkets.com/pt/risk-
disclosure?regulator=cysec (o “Website”) ou aplicação móvel da Admirals, conforme seja mais
relevante.
Confirma que leu, entendeu e concordou com os Termos e outras documentações do cliente, que
regulam a oferta dos serviços de investimento por nós, conforme disponível no Website no
presente momento, incluindo Política de Privacidade,Termos e Condições, Termos de Negociação
de Valores Mobiliários, Divulgação de Risco, Termos e Condições de Pagamento, Política de
Execução de Ordens, Fundo de Compensação do Investidor, Política do Tratamento de
Reclamações, Categorização do Cliente, Política de Conflito de Interesses, Política de Alavancagem,
Política de Proteção de Saldo Negativo para Clientes de Retalho, Política de Proteção de Saldo
Negativo para Clientes Profissionais.
Concorda que comunicações importantes relacionadas aos nossos serviços fornecidos a si
ocorrerão eletronicamente (por exemplo, através de uma plataforma de trading, website, e-mail,
notificações móveis).
Cconfirma que as informações fornecidas por si na sua inscrição de conta são verdadeiras e
corretas.
Confirma que os fundos depositados connosco foram adquiridos legalmente e não se relacionam a
nenhuma lavagem de dinheiro, atividades relacionadas ao terrorismo ou outras atividades ilegais.
Concorda em cooperar connosco sempre que o contactarmos para fins de conformidade com as
leis e regulamentos aplicáveis e nos permitir realizar pesquisas e consultas com fontes confiáveis 
para verificar a sua identidade, fonte de rendimentos e informações submetidas.
Autoriza-nos a manter valores em dinheiro relativos a si em contas segregadas numa ou várias
instituições de crédito autorizadas para tais operações e a manter instrumentos relacionados a si
numa ou mais contas de custódia fiduciária com um terceiro custodiante autorizado a operar o
negócio de custódia.
Compreende e aceita totalmente que os contratos por diferença (CFDs) e outros produtos de
investimento envolvem um alto grau de risco e podem resultar na perda do seu investimento.
Concorda que as transações entre si e nós nos Termos relevantes podem ser executadas num
mercado regulamentado, sistema de negociação multilateral ou sistema de negociação organizado
ou como transações Over-The-Counter ("OTC") fora de um local de negociação. Se os Termos
relevantes estabelecerem que as transações entre si e nós serão executadas como transações OTC
fora de uma plataforma de negociação, concorda com a execução de Ordens nos Termos
relevantes fora de mercados regulamentados, sistemas de negociação multilateral ou sistemas de
negociação organizados.

Este Aviso é regido, construído e interpretado de acordo com as leis da República do Chipre.

Quaisquer obrigações não contratuais decorrentes ou relacionadas a este Aviso serão regidas,
construídas e interpretadas de acordo com as leis da República de Chipre.
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