
Termos de Uso do Website
Válido a partir de 12.01.2023

1.Informações Gerais

1.1 Estes Termos de Uso do Website (doravante designados "Termos do Website") são fornecidos pela
Admiral Markets AS (AM) e aplicam-se às informações que são acessíveis através dos websites detidos
pela AM para promover serviços sob a marca registada Admiral Markets (outras firmas de investimento
que operam dentro da Admiral Markets Group) na Internet. Estes Termos devem governar o uso
desses Websites, incluindo todas as suas sub-páginas traduzidas que pertencem à AM.

1.2 Ao aceder e usar o Website, o visitante declara e garante que ele/ela leu os Termos do Website,
compreendeu-os e aceitou-os totalmente. Se você é um cliente da AM ou apenas um visitante no
website, estes Termos são adicionais, e não o desvinculam de qualquer outro acordo entre si e a AM. O
visitante não poderá usar este Website, se existirem quaisquer objeções a estes Termos.

2.Informações no Website

2.1 Embora a AM tenha feito tudo para assegurar que as informações (incluindo os preços de produtos
e informação relativa a estatísticas de trading) exibidas no Website são corretas e precisas, a AM não
garante a precisão dessas informações, nem a AM deverá assumir responsabilidades pelas
consequências do uso de tais informações.

2.2 Questionários, comentários, opiniões e projeções sobre os mercado de investimentos relativos aos
preços dos produtos e tendências gerais sobre os mercados de investimentos refletem uma visão
subjetiva dos especialistas da AM. A AM não é responsável pelos questionários, comentários, opiniões
e projeções mencionados, nem por possíveis danos resultantes do seu uso. Os questionários,
comentários, opiniões e projeções não devem ser entendidos como recomendações de investimento, a
menos que expressamente indicado o contrário. O visitante não deve tomar as suas decisões de
investimento baseadas apenas nos questionários, comentários, opiniões e projeções exibidas no
Website.

2.3 Este Website e todo o seu conteúdo, incluindo projeções e análises de mercado ou de
instrumentos específicos, foram preparados apenas para fins informacionais e/ou educacionais e a
confiança em qualquer conteúdo contido ou acedido neste Website está à sua conta e risco. O
conteúdo neste Website não é para ser entendido como uma recomendação ou oferta para comprar ou
vender qualquer produto financeiro ou para participar em qualquer estratégia de trading particular. O
visitante não deve tomar as suas decisões de investimento apenas baseadas nos questionários,
comentários, opiniões e projeções exibidas no Website.

2.4 Se o visitante deixar este Website através de um link contido no mesmo e vir conteúdo que não é
fornecido pela Admiral Markets AS, o visitante estará por sua conta e risco. A Admiral Markets AS não
tem controlo sobre a natureza, conteúdo e disponibilidade desses sites.

2.5 O Website não é orientado a pessoas proibidas sob leis aplicáveis ou regulações da sua cidadania,
domicílio ou residência, de terem acesso ao Website. Pessoas que estão proibidas de usar as
informações neste Website ou que têm dúvidas acerca da sua permissão, são gentilmente convidadas
a abandonar o website.

3.Direitos de Propriedade Intelectual

3.1 Os Websites da Admiral Markets e a sua propriedade intelectual com o material contido, excluindo
a marca registada, pertencem à Admiral Markets AS.

3.2 O detentor da marca registada Admiral Markets é a Admirals Group AS. A marca registada que é
usada ou exibida no Website não pode sr copiada ou usada, totalmente, parcialmente ou numa forma
modificada, sem a permissão prévia por escrito da Admirals Group AS. O uso da marca registada
Admiral Markets é apenas permitido às suas firmas de investimento.

4.Restrições
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O visitante do Website não deve:

publicar qualquer material do Website em nenhum meio de comunicação sem o consentimento
escrito da AM;
usar este Website de nenhuma forma que possa danificar o Website;
usar este Website de nenhuma forma que influencie o acesso dos utilizadores a este Website;
usar este Website contrariamente às leis e regulações aplicáveis, ou numa forma que cause, ou
possa causar, problemas ao Website;
envolver-se em mineração de dados, recolha de dados, extração de dados ou qualquer outra
atividade semelhante em relação a este Website, ou ao usar este Website;
usar este Website para se envolver em qualquer publicidade ou atividade de marketing a menos
que esse direito seja concedido pela AM.

5.Limitação de responsabilidade

5.1 Em nenhuma circunstância, a AM será responsável perante o visitante do Website por qualquer
resultado decorrente ou de alguma forma relacionado ao seu uso deste Website, independentemente
de tal responsabilidade estar sob contrato, ato ilícito ou de outra forma, inclusive por qualquer
responsabilidade indireta, consequente ou especial, decorrente ou de alguma forma relacionada ao
uso deste Website.

5.2 Todo esforço é feito para manter o Website a funcionar sem problemas. No entanto, a Admiral
Markets AS não se responsabiliza por o site estar temporariamente indisponível devido a problemas
técnicos além do nosso controlo.

6.Direitos de autor

6.1 As informações disponibilizadas nos Websites, incluindo o design, são de propriedade intelectual
da AM, salvo disposição em contrário. A AM terá permissão para ceder, transferir e subcontratar os
seus direitos e/ou obrigações sob estes Termos sem qualquer notificação ou consentimento exigido.

6.2 A reprodução, publicação ou transferência para terceiros por outros meios dos questionários,
comentários, opiniões, projeções ou outras informações disponíveis no Website é proibida sem o
consentimento prévio por escrito da AM.

6.3 Os participantes em fóruns de discussão, salas de conversa e secções de comentários do Website
devem enviar apenas os materiais aos quais eles detêm os direitos de autor ou que podem enviar com
base em algum outro direito.

7.Cookies

7.1 O Website contém cookies. Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que é armazenado no disco
rígido do utilizador pelo Website. Os ficheiros de texto Cookie contêm números e letras. Os ficheiros de
cookie são guardados em áreas especiais na memória do seu computador ou dispositivo móvel.
Existem dois tipos de cookies que os Websites das empresas de investimento da Admiral Markets têm.

7.2 A AM usa cookies para melhorar a experiência do utilizador, fazer o website funcionar, ativar a
segurança do site e fornecer à empresa informações de marketing sobre os visitantes do site. A AM
não usa cookies para recolher informações pessoalmente identificáveis sobre si - os cookies que
usamos apenas recolhem informações anónimas para otimizar os nossos serviços e não recolhem
informações pessoais.

7.3 Existem dois tipos de cookies usadas nos Websites da AM:

Cookies persistentes armazenam um ficheiro no computador de um visitante por um
determinado período de tempo. O site usa cookies persistentes para monitorizar a navegação do
visitante no website e recolher dados estatísticos. Os cookies persistentes também permitem que
a AM rastreie e segmente o local e os interesses dos utilizadores que acedem ao(s) website(s) da
AM e aprimoram a experiência dos serviços oferecidos. Alguns desses cookies persistentes são
cookies de terceiros de empresas de análise da web e outros terceiros envolvidos para
monitorizar as suas navegações no website. Você pode remover cookies persistentes seguindo as
instruções fornecidas no ficheiro "Ajuda" do navegador de Internet. A AM configura um cookie
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persistente para fins estatísticos.
Cookies de sessão são temporários e desaparecerão quando o visitante sair do website ou
fechar o navegador. Os cookies de sessão podem ser usados para habilitar determinadas funções
do site, como a solicitação de um serviço ou produto. Para usar o Website, o visitante tem que
aceitar o uso de cookies de sessão.

7.4 Desativar os cookies é sempre uma opção se você quiser aceitar cookies no seu navegador. Se
você não quiser aceitar cookies, poderá configurar o seu navegador para desativá-los
automaticamente ou informá-lo, a cada ocasião, quando um website solicitar um cookie. Consulte a
função de ajuda do seu navegador da web para fazer as configurações necessárias. Por favor, note que
alguns dos serviços e funções do nosso site podem ser restritos sem aceitar os cookies.

8.Lei Governamental e Jurisdição

8.1 Estes Termos serão governados e construídos de acordo com as leis da República da Estónia, e
quaisquer disputas decorrentes desses Termos devem ser submetidas ao Tribunal do Condado de
Harju.
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