
 

 

ACORDE CLIENTE 
Términos y Condiciones 
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico clientservices@ICMCapital.co.uk 

 
 

 

 

A ICM Capital Limited é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) com o número de registro: 520965 
Endereço de inscrição: ICM Capital Limited, New Broad Street House, 35 New Broad St, Londres EC2M 1NH, Reino Unido 

 

Contenidos 

1. Introdução ................................................................................................................................................................ 2 

2. Âmbito ...................................................................................................................................................................... 2 

3. Sua Conta e Transações ............................................................................................................................................ 3 

4. Serviços por ICM ....................................................................................................................................................... 4 

5. Classificação das posições ........................................................................................................................................ 6 

6. Trading ...................................................................................................................................................................... 8 

7. Posições Abertas ...................................................................................................................................................... 9 

8. Novas Ordens, Ordens de Stop Loss e Ordens Limits ............................................................................................ 10 

9. Cálculos de Margens............................................................................................................................................... 13 

10. Chamada à Margem ........................................................................................................................................... 14 

11. Taxas e Pagamentos ........................................................................................................................................... 14 

12. Especificação de Transações .............................................................................................................................. 15 

13. Vencimento dos Contratos de Futuros .............................................................................................................. 15 

14. Extrato de conta ................................................................................................................................................. 16 

15. Conflitos de interesses ....................................................................................................................................... 17 

16. Autorização de um Terceiro ............................................................................................................................... 17 

17. Conclusão ............................................................................................................................................................ 18 

18. Dinheiro do Cliente............................................................................................................................................. 19 

19. Força Maior ......................................................................................................................................................... 20 

20. Confirmações, consultas sobre Contas, Cumprimento e Compensação .......................................................... 21 

21. Alterações destes Termos e Condições ............................................................................................................. 22 

22. Notícias ............................................................................................................................................................... 22 

23. Limitações e Disponibilidades ............................................................................................................................ 23 

24. Taxas ................................................................................................................................................................... 24 

25. Jurisdição Legal ................................................................................................................................................... 24 

Programa A: Glossário .................................................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

1



 

 

ACORDE CLIENTE 
Términos y Condiciones 
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico clientservices@ICMCapital.co.uk 

 
 

 

 

A ICM Capital Limited é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) com o número de registro: 520965 
Endereço de inscrição: ICM Capital Limited, New Broad Street House, 35 New Broad St, Londres EC2M 1NH, Reino Unido 

 

 
 

 

 

 

 

1. Introdução  
 

1.1. ICM Capital Limited é uma empresa registada em Inglaterra e Wales sob o registo número: 07101360. A ICM 
Capital Limited é autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA). Endereço registado: 
Dauntsey House, 4B Frederick’s Place, London, EC2R 8AB, United Kingdom. 

1.2. Este acordo de cliente (o "Acordo"'), é um documento no qual governam as relações entre você (também 
referido como "Cliente", "Representante", "você") e ICM Capital Limited (também referido como "ICM", a 
"Assinatura", "nós") em relação aos serviços oferecidos pela ICM e suas atividades conosco..  

2. Âmbito 
 

Para aceitar estes termos e condições, entra em um acordo legal obrigatório com ICM. Você deve estar ciente de 
que você leu e entendeu os termos do Acordo. 

 Istos Termos e Condições são feitos entre você (o "cliente" ou "você") e ICM e aplica: 

• vía internet sobre a Plataforma de Negociação Online de ICM ("OTP"); ou 
• vía qualquer download da plataforma de negociação ("DTP") que ICM oferece. 

Isto inclui qualquer Transação posta por um Terceiro Autorizado ou qualquer pessoa que entrega o nome do cliente 
número de conta e/ou chave.  

Nós categorizamos você como Cliente Varejista e você se beneficiará das proteções regulatórias que protegem os 
Clientes Varejistas sob as normas da FCA. 

 Nos acordaremos com você sobre os termos de: 

• Isto Acordo; 
• Notícias de advertências de risco sobre o nosso site; 
• seu preenchimento do Formulário de Aplicação; 
• nossa Política de Execução de Ordens sobre nosso Site; 
• nossa Política de Conflitos de Interesse sobre nosso site; 
• qualquer licença de software relevante; e licencia de software relevante; y 
• quaisquer termos e condições adicionais emitidos por nós, incluindo aqueles relacionados 

A negociação de Contratos para Diferenças (Cfds) carrega um alto nível de risco para o seu capital. Você pode 
incorrer em lucros ou perdas de muitas vezes a quantidade de sua aposta ou o dinheiro que você deposita 
originalmente com a gente. Apenas comércio com o dinheiro que você pode dar ao luxo de perder. Dívidas 
incorridas através de negociação CFD são juridicamente vinculativos e executáveis. 

Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e tomar conselhos, se necessário. CFD negociação 
pode não ser adequado para todos os indivíduos. Recomendamos vivamente que leia o aviso de Aviso de Risco 
que faz parte destes Termos e Condições e está disponível no nosso site. Nos últimos 12 meses, 76.28% da 
negociação de CFD de varejo 
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Contas e/ou outros termos emitidos em relação com as transações abrangidas por estes Termos e Condições, que são 
referidos conjuntamente a este "Acordo". 

Os clientes devem estar cientes de que as Especificações dos Contratos contêm informações importantes em relação 
aos produtos subjacentes associados com Transações e além das informações relacionadas com aqueles contidas na 
Cláusula 12. 

Em relação a este Acordo, você autoriza a ICM a chamá-lo via telefone ou contatá-lo de outra forma a qualquer 
momento com o objetivo de discutir qualquer aspecto de sua conta com ICM ou qualquer aspecto de ICM ou seus 
negócios de Companhias Associadas. 

Cada vez que você ingressa uma Transação, quer dizer que você concorda com todas as declarações pessoais 
concernentes a garantias e representações reiteradas e isto: 

• todas as informações que você nos deu (em seu Formulário de Aplicação e posteriores) são verdadeiras e 
exatas em todos os aspectos materiais. 

• você concorda que está vinculado por este Acordo; 
• você leu e entendeu totalmente este Acordo, incluindo as Especificações dos Contratos e a Advertência 

Risco; 
• se você é uma pessoa com mais de 18 anos; 
• a ação de inserir uma Transação com ICM é legal na jurisdição que você atualmente reside e que você não 

viola nenhuma lei relevante para você; 
• você é, ou Autoriza um terceiro, tomando cada e toda Transação de parte do principal e não como um 

Terceiro; 
• se você é uma empresa, colocando qualquer Transação ou Instrução você está devidamente autorizado 

para fazer isso; e 
• qualquer pessoa autorizada por você para operar ou dar instruções de sua parte leu e entendeu o Acordo 

e Aviso de Risco. 

Se qualquer Perda é incorrido por você ou por ICM devido a que você violou qualquer garantia apresentada aqui, 
você deve assumir o total envolvido.. 

 En No acordo com o ICM, qualquer um destes Termos e Condições pode não se aplicar ou relaxar de vez em 
quando. Em particular, mas sem limitação, onde estes Termos e Condições especificamente em determinados 
Tamanhos de Transação ou Requisitos de Margem, ICM poderia, mas somente de acordo com você, permitir limites 
em tais violações. Qualquer disponibilidade devido a tais permissões é sua única responsabilidade. Qualquer acordo 
para estender ou falhas que force qualquer uma das partes destes Termos e Condições pode não constituir uma 
extensão por ICM para esforçar tais regras em um momento posterior. 

A tradução do inglês e a interpretação deste acordo têm prioridade sobre todas as traduções deste acordo  

3. Sua Conta e Transações 
 

Você deve abrir uma conta conosco antes de aceitarmos qualquer uma de suas Transações. Você deverá preencher e 
nos enviar um formulário de Aplicação ou eletronicamente online, ou imprimir o formulário que está disponível em 
nosso site, ou um disponível com estes Termos e Condições. Todas as secções obrigatórias devem ser completadas e 
qualquer informação fornecida deve ser verdadeira e correta para o melhor de seus conhecimentos. Qualquer 
informação incorreta ou pouco clara fornecida por você, resultará em uma rejeição categórica do aplicativo ou pelo 
menos um atraso na abertura da sua conta de cliente. 
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Ao se registrar, ou remetendo eletronicamente a nós, os formulários de aplicação, você está autorizando a ICM que 
podemos averiguar se a informação é totalmente correta que você forneceu. Tais investigações incluirão, mas pode 
não ser restrita a informação a partir do registro eleitoral e qualquer agência de crédito próxima a ICM.. 

 

ICM poderia fazer verificações periódicas de seus detalhes entregues, para o caso de você não mudou. No entanto, 
você deve informar-nos imediatamente por escrito sobre qualquer mudança de assunto em suas circunstâncias 
financeiras ou qualquer alteração de informação dada no Formulário de Aplicação (incluindo mudanças no emprego, 
endereço, contato e e-mail). No ICM a discrição é total, e isto poderia ser aceito uma notificação por telefone ou por 
e-mail. Qualquer perda que nós poderíamos incorrer a respeito de seus de detalhes do contrato devido a que estão 
errados ou fora da data, ou o endereço de email emitido por você é sua total responsabilidade. 

 

ICM não é obrigada a abrir uma conta a qualquer cliente e pode recusar qualquer aplicação por qualquer razão (sem 
fornecer as razões de tal decisão para o cliente). 

 

ICM se reserve o direito de fechar ou suspender a sua conta a qualquer momento enviando-lhe uma nota escrita 
com 5 dias de antecedência. Poderia ICM Capital exercer estes direitos de todas as Posições abertas, que poderiam 
ser fechadas sobre ICM ao preço de cotação atual e nenhuma nova operação será aceita. Qualquer posição que você 
poderia ter nos mercados sem cotação (ex. Que tenha fechado naquele dia) poderiam ser fechada ao primeiro preço 
razoável disponível para ICM, durante o próximo dia comercial ou em caso de suspensão do mercado por qualquer 
razão, fechar sob os termos contidos aqui. 

 

ICM não é obrigada a abrir uma conta a qualquer cliente e pode recusar qualquer aplicação por qualquer razão (sem 
fornecer as razões de tal decisão para o cliente) 

 

É sua única responsabilidade informar a ICM de qualquer informação relativa à Transação de sua conta que deve ser 
relatada a um empregado, incluindo oficiais de cumprimento, e sobre qualquer nota do contrato e declarações de 
sua conta deveria ser enviada ao escritório de cumprimento ou a qualquer pessoa autorizada pelo empregado para 
que receba tal informação. 

  

4. Serviços por ICM 
 

Sujeito ao cumprimento de suas obrigações ao abrigo deste Acordo, nós poderíamos dentro dos contratos com você 
em relação aos seguintes tipos de Transações: 

• Forward CFDs, sobre Securities únicos, cestas de Securities, ações ou outros índices, base e metais 
preciosos, matérias-primas e moedas (troca). 

• Qualquer outro investimento que nós poderíamos de vez em quando acordar para oferecer escrito ou 
online 

Nós concordamos com você com base em execuções baseadas em todo momento. 
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Nós poderíamos não fornecê-la com nenhum conselho sobre os méritos ou disponibilidades de seus registros dentro 
deste Acordo ou em qualquer Transação contemplada por este Acordo e, nós nunca fornecemos a você com 
qualquer conselho de investimento embora nós poderíamos a nosso critério fornecê-lo com informação genérica ou 
baseado no fato ocasionalmente sobre a natureza, a terminologia e os procedimentos envolvidos com tais 
Transações ou relacionados à informação baseada em fatos financeiros. Você deve responder sob seu próprio 
julgamento quando decidir se ou não participar de uma Transação abrangida por este Acordo. 

 

Quando executamos uma ordem de sua parte, geralmente atuamos de acordo com nossa Política de Execução de 
Ordens. Um resumo de nossa Política de Execução de Ordens foi providenciado para você. Você deve ter em mente 
que em algumas circunstâncias podemos não ser obrigados a cumprir as normas do FCA sobre melhores execuções 
tais e onde nós fornecemos uma cotação para uma Transação em particular e que concordamos com você, assim 
como as transações da contra parte com você. 

 

Se você atua como agente para qualquer outra pessoa, nós poderíamos não tratar essa pessoa como nosso cliente 
para os propósitos das Normas da FCA 

 

Nós fornecemos Especificações dos Contratos em relação aos serviços que lhe fornecemos e explicamos vários 
temas relacionados a este Acordo. Você deve ler as Especificações dos Contratos antes de tomar qualquer 
Transação. Se qualquer um dos temas, você não está entendendo-os então você deve buscar esclarecimento de 
parte de nós antes de entrar em uma Transação. 

 

Qualquer Transação com ICM pode ser realizada somente durante as Horas de Cotações de Mercado ICM e dentro 
dos Tamanho(s) permitidos (a menos que se acorde de outra maneira com ICM). Estes também estão detalhados nas 
Especificações de Contratos. Os limites mínimos e máximos são selecionados por nós por referência à medida de 
mercados normal pelos quais os preços estão disponíveis em qualquer bolsa ou mercado importante e pela qual se 
oferece a informação pelos preços online. Os limites de mínimos e máximos atuais estão disponíveis desde nós sobre 
os requerimentos e estão detalhados nas Especificações de Contratos. Nós temos o direito de variar estes limites 
mínimos e máximos e é sua responsabilidade assegurar que você sabe que os limites atuais são ingressados antes de 
qualquer Transação. Nós também temos o direito de não aplicar qualquer Tamanho de limites de Tamanhos sem 
aviso prévio. 

 

Nossas atividades com você estão sob este Acordo e provavelmente incluem Transações com margens. As 
transações com margens estão detalhadas nas Cláusulas 9 e 10 abaixo 

 

Não obstante, qualquer outra provisão deste Acordo, em oferecer nossos serviços, deveriam ter o direito de tomar 
qualquer ação, que nós consideramos necessária em nossa discrição absoluta para assegurar o cumprimento com 
Leis Aplicáveis. Você concorda estritamente em cumprir todas as Leis Aplicáveis. Se considerarmos razoavelmente 
que o senhor não está a cumprir, poderemos concluir este acordo. Você deve estar ciente de que os serviços que 
oferecemos, incluindo a negociação de Cfds, são regulados pela FCA e as regras aplicáveis e regulamentos que estão 
relacionados com a negociação de ações e futuros também se relacionam com Cfds e outros produtos ligados, como 

5



 

 

ACORDE CLIENTE 
Términos y Condiciones 
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico clientservices@ICMCapital.co.uk 

 
 

 

 

A ICM Capital Limited é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) com o número de registro: 520965 
Endereço de inscrição: ICM Capital Limited, New Broad Street House, 35 New Broad St, Londres EC2M 1NH, Reino Unido 

acções e futuros subjacentes. Os Clientes devem levar em conta que estas aplicações fazem parte de abuso de 
mercado tais como o trading inside e para diretores que operam em ações de suas próprias companhias. 

 

 ICM não é responsável por quaisquer perdas incorridas como resultado de qualquer interrupção da fonte de 
energia, comunicação eletrônica ou sistema de informação ou em qualquer evento que impeça a ICM de fornecer tal 
informação em um ou mais mercados nos quais nós poderíamos cotar normalmente. 

 

O cliente concorda que a ICM Capital, incluindo a sua plataforma(s) de negociação e outros sistemas relevantes e 
relacionados de terceiros podem desempenhar uma manutenção/atualização ou enfrentar uma falha técnica que 
pode incluir uma queda, reinicialização ou atualização de seus sistemas / servidores para garantir uma operação 
mais eficaz de sua plataforma de negociação () e / ou outros sistemas relacionados. Durante a atualização 
/manutenção do sistema, os clientes aceitam que isto possa causar que as plataformas de negociação ou outros 
sistemas relacionados sejam inacessíveis por um período de tempo. Além disso, o cliente aceita que possa ser 
mecânico, gráfico, software, perda de cotação, telecomunicações e / ou sistema elétrico falha /expansão. Em caso 
de falha de sistemas/ manutenção/ atualização, o cliente aceita que ICM Capital não tem qualquer responsabilidade 
por qualquer perda incluindo perdas financeiras, causadas devido a qualquer ação referida neste parágrafo. 

 

5. Classificação das posições 
 

 ICM não é obrigado a aceitar qualquer ordem de transacção.. 

 

As transações com ICM podem ser feitas apenas através de uma OTP ou DTP. Os Otps e Dtps precisam de requisitos 
mínimos para computadores e software (estes requisitos estão disponíveis para mais informações). As plataformas 
serão regularmente atualizadas e seguras, de forma sólida que os clientes devem baixar e instalar estas atualizações 
com o objetivo de tornar as funcionalidades da plataforma mais eficiente 

  

ICM cota de duas maneiras os preços em um Tamanho aceitável para ICM, envolvendo o spread entre os preços de 
compra e venda. Você como cliente deve comprar ao preço mais alto e vender ao preço mais baixo. 

 

Ao classificar uma transação, você deve dar o seu nome e número de conta ou nome de usuário. Sem essas 
informações, a Transação não será permitida mesmo se esta fechar uma posição aberta existente. Quando você 
transa sobre o telefone a Transação só será aceita pela ICM quando confirmamos que sua Transação foi aceita. A 
aceitação verbal de uma transação por ICM., não é negada seja por ICM ou seus direitos no evento de um erro no 
Preço. 

  

Todas as chamadas telefónicas para a ICM são registadas, e você aqui concorda que tais conversas sejam 
gravadas. Todos os Otps e os Dtps mantêm um registro histórico de todas as transações conduzidas sobre este meio 
(incluindo Transações ingressadas por ICM e seguindo qualquer instrução por telefone) e um auditor eletrônico 
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testará todas as atividades do cliente (embora isso não seja garantido). De todas as gravações e registros de 
conversas telefônicas são de propriedade exclusiva da ICM e poderiam ser usadas como evidência em qualquer 
disputa.  

 

Antes de aceder a um OTP ou a um DTP, é obrigado a introduzir o seu utilizador ou número de conta e 
chave. Quando você seleciona uma Transação via um OTP sua confirmação será enviada através de uma nota de 
contrato por e-mail. As transações sobre DTP serão confirmadas via nota de contrato por tela. O contrato é 
obrigatório sobre ambas as partes exceto por instâncias de um Erro no Preço. ICM trataria as Transações postas via 
uma OTP ou uma DTP como ativo sobre receber tais instruções ou sua aceitação. As Transações postas via uma OTP 
ou uma DTP normalmente serão confirmadas no momento em que forem realizadas por meios eletrônicos.  

 

Seu usuário, chave e número de conta são peças de informação extremamente sensíveis. Qualquer transação feita 
em sua conta, seja sobre um telefone, OTP ou DTP usando o seu usuário, número de conta ou sua chave, será 
considerada uma Transação válida. Você não deve revelar o seu usuário, número de conta ou chave a nenhuma 
pessoa (exceto para revelar o seu número de conta ou um terceiro devidamente autorizado de acordo com Clausula 
16). Você deve informar imediatamente o ICM se você está ciente ou suspeita que um terceiro acessou o seu 
usuário, conta número ou chave ou que qualquer pessoa que você ( ou você autorizou um terceiro) está transando 
sobre sua conta.  

 

No caso de colocar uma Transação via OTP ou uma DTP, a ICM não é obrigada a reconhecer o domínio a partir do 
qual o cliente está transando, e esta é a única responsabilidade para verificar a legalidade da posição colocada desde 
sua jurisdição. 

 

Uma Transação só pode ser colocada sobre uma Cotação válida atual. Um preço poderia mudar a qualquer momento 
depois que esta foi cotada e antes que você opere. Uma Cotação feita por você sobre o telefone é somente válida 
pelas conversas e pode não estar disponível sobre qualquer chamada telefônica posterior. As Cotações que foram 
dadas como "apenas indicação" não estão disponíveis e não podem ser operadas a menos que de outra forma se 
acorde com ICM. As cotações que foram Qualificadas ou Cotadas que foram sendo faladas não serão válidas antes 
que você coloque sua Transação que não são tradicionais. 

 

 No caso de Transações colocadas via OTP ou uma DTP, você só pode oferecer colocar uma transação sobre o preço 
de cotação atual sobre um OTP ou uma DTP. Tais preços são indicativos e sobre a recepção de ICM. Poderiam, em 
sua absoluta discrição, rejeitar ou aceitar suas propostas de Transação. Devido à natureza dos sistemas de 
negociação online, e ao potencial de irrealidade, atrasos, perda de cotação da alimentação de preços, ICM poderia 
em sua absoluta discrição remover ou eliminar Transações e qualquer Transação associada (ex., qualquer operação 
encerrada após as transações eliminadas), que tenha sido realizada sobre o OTP ou uma DTP que, na opinião da ICM, 
não reflete os preços de mercado atuais no momento da colocação de uma Transação relevante. ICM Capital não 
será responsável por perdas ou potenciais perdas mantidas por você na negociação sobre uma rejeição ou uma 
Transação cancelada. A ICM não é responsável ou não está sujeita às perdas feitas com outras companhias sobre 
Transações tomadas em referência a uma rejeição ou uma operação cancelada. 
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Os mercados de câmbio de divisas spot e matérias-primas podem experimentar extremamente volatilidade nos 
preços, normalmente referidos a "Frenético ou Mercados Rápidos", isto é particularmente comum durante material 
econômico ou eventos políticos. Tais como notícias relacionadas a mudanças na política monetária. Durante esses 
momentos, é uma prática comum para o Mercado de Capitais executar ordens manualmente e expandir o spread e 
colocar menos confiança em sistemas automatizados. Esta prática pode afetar os preços fornecidos online e poderia 
desacelerar seus serviços para clientes, aumentando as re-cotações, erros humanos devido ao tempo extra 
necessário para analisar o evento e determinar o preço de mercado justo. Isto pode causar um atraso significativo na 
execução de operações e processamento de ordens, enquanto as taxas de referência cruzada asseguram uma 
execução válida. ICM Capital depende mais sobre sistemas automatizados e execução de operações automáticas por 
nosso servidor para reduzir o atraso, re-cotação e erros humanos e nós mantemos nosso spread fixo (exceto durante 
um mercado estático ou férias)Além disso, protegendo os stops dos nossos clientes. Com base nisso, e para mantê-lo 
informado sobre a nossa política a respeito, por favor esteja informado que ICM, se reserva o direito de cancelar 
qualquer operação que tenha sido confirmada pelo nosso sistema automatizado durante notícias importantes, 
assumir renúncia, ou rapidez do mercado que não reflete o preço de mercado atual ou o preço que foi atrasado 
devido a um tema de latência inevitável, além de prevenir os trader de abuso ao nosso sistema automatizado ou 
spread fixo. 

 

 Em caso de qualquer indiscrição no trading, por re- alavancagem, sobre uso de ordens, onde o "scalping" ou 
"sniping" ou o "hedge" podem estar envolvidos, tais Transações não serão consideradas e serão tratadas como 
atividades proibidas e poderão até ser removidas da conta dos participantes. ICM Capital reserva-se o direito de 
desqualificar qualquer participante ou cancelar as operações encontradas em violação das regras de negociação ou 
de aplicação inadequadas como estratégias de negociação. O scalping é definido como uma operação que foi aberta 
e fechada dentro de um curto período de tempo. Sniping, é definido quando a operação de um cliente é atrasada ou 
o "preços é colado" sobre a plataforma de ICM. Hedging significa que o cliente sobrexpõe sua conta com uma 
operação contrária a uma existente com o mesmo volume com ICM Capital ou outra companhia externa para abusar 
do crédito por bônus sobre a conta. Em tais casos, ICM Capital reserva-se o direito de cancelar as operações com 
ganhos ou perdas e desativar a conta..  

 

6. Trading 
 

Os Clientes devem ter em mente que o preço de um derivado financeiro não está autorizado a entregar ou será 
necessário para entregar o produto subjacente. 

 

Esta negociação não ocorre em uma troca. Além disso, a negociação ocorre em uma bolsa Over de Counter (OTC). 
Como resultado, a ICM entra diretamente em um contrato com você com respeito a instrumentos financeiros que 
você espera negociar. 

 

ICM Capital se reserve o direito de descontinuar contas com SWAP grátis / islâmica, enviando uma notificação 24 
horas antes. ICM Capital irá invocar este direito em caso de suspeita de abuso, em tal caso, ICM Capital poderia, a 
um único critério, decidir fechar posições abertas na conta e deduzir ou adicionar swaps para todas as transações 
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atuais e / ou feitas previamente na conta e declinar desde aceitar qualquer requerimento desde o Cliente para estar 
isento desde o SAWP. 

 

As provisões anteriores, podem ser aplicadas em relação a qualquer instrumento financeiro que constitua um cabaz 
de instrumentos ou um índice e estão também sujeitos a qualquer ajustamento sendo de volta em escala em 
proporção ao peso respectivo do instrumento em questão dentro dos instrumentos financeiros com a cesta de 
instrumentos ou índices e como nós consideramos adequadamente razoáveis.  

 

Se uma ação chegar a ser sujeita a uma oferta de aquisição, suspensão, fusão ou divisão da ação, a ICM Capital se 
reserva o direito de fechar qualquer ou todas as transações ao preço de encerramento do dia ou ao último preço de 
negociação antes da correção. 

 

Em certas condições de mercado, pode não ser possível concluir uma Transação de ação única com uma dimensão 
de mercado considerável no total a um preço. Tal Transação poderia ser fechada ao preço refletido ou ao preço em 
que ICM pode liquidar qualquer cobertura subjacente importante, mas somente durante as horas de negociação do 
Mercado subjacente (ainda que não seja importante a Transação que foi aberta durante ou fora das horas de 
negociação do mercado subjacente). 

 

Se o Mercado Subjacente em relação a uma Posição Aberta existente mantida por você chegar a iliquidez de 
qualquer maneira, mesmo que a ICM seja impossível de comprar uma quantidade suficiente de ações subjacentes ou 
contratos para cobrir a sua Transação ou Posição ou seja limitado a usar o mesmo no mercado aberto, A ICM se 
reserva o direito de fechar toda ou parte de qualquer Transação ou Posição à Cotação atual da ICM Capital 

 

Se uma ação ou um Mercado Subjacente está sujeito a dividendos ou anúncios de notícias fundamentais, e o cliente 
com uma posição aberta existente na mesma ação, ICM Capital poderia fechar parcial ou tas posições em igual nível 
equity/margem sobre 200%. 

 

Se você está operando em sincronia onde há múltiplos clientes colocando operações idênticas, então ICM poderia a 
sua única discrição tratar esta como uma só. Portanto, se o tamanho da combinação é maior do que a liquidez do 
mercado e ocorre slippage, todos os clientes poderiam ser tratados da mesma forma em relação ao seu tamanho 
fixo individual e preenchidos ao mesmo nível que estiveram onde ICM, estava disponível para a operação de 
mercado subjacente. 

7. Posições Abertas  
 

As posições podem ser fechadas em qualquer momento dentro das horas de Cotação de ICM (exceto onde os 
mercados são relevantes e é suspenso ou não está disponível por qualquer razão), a menos que ICM notifique a você 
qualquer outra coisa. ICM, poderia aceitar fechamento de posições em outro momento dependendo sobre o 
mercado, mas não é obrigatório fazer isso. 
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Se você não solicitar fechar uma posição antes da Data de Vencimento fornecida que a conta não está em déficit. No 
entanto, em certas circunstâncias e de acordo com estes Termos e Condições, a ICM pode ter o direito de solicitar 
fechar as suas posições antes do vencimento, entendendo que a sua conta não está em défice. 

 

Se o vencimento da transação não for reconhecido em um dial de trabalho de um Mercado Subjacente importante, 
então o anterior dia de trabalho que você declara será considerado como Vencimento a menos que uma alternativa 
seja especificamente declarada nas Especificações do Contrato ou ICM Capital notifica você de outra coisa. 

 

As Posições Abertas automaticamente fecharão em Vencimento (como estão detalhados nas Especificações dos 
Contratos) em ICM Capital fechando ao preço desse dia. Perguntamos aos nossos clientes com operações existentes 
em futuros o interesse de tomar as notícias de nossa informação de mercado e atuar de acordo com ela. 

 

8. Novas Ordens, Ordens de Stop Loss e Ordens Limits 
 

Existem geralmente dois tipos de ordens basicamente disponíveis: 

• Ordens novas; e 
• Stop ou Ordens Limit. 

Novas Ordens são ordens que não estão conectadas a uma Posição Aberta existente (embora possa fechar Posições 
Existentes (a menos que ICM expressamente concorde com qualquer coisa (ver 7.2 acima)), se, quando executar, 
eles criam operações que são opostas às posições existentes). A ICM aceitará os seguintes tipos de novas ordens:: 

• Good Till Cancelled “significa que a ordem se manterá em efeito até que seja cancelada por você ou até 
que o Mercado expire e ICM termine para cotar em um Mercado relevante; 

• Good for Day" significa que a ordem se manterá em efeito até ao final da Hora de Cotação de ICM Capital 
para um mercado importante para esse dia; 

• Good Until" significa que a ordem será mantida em vigor até ao momento e data exigida por você quando 
colocar a ordem ou até que ICM cesse a cotação do Mercado relevante (qualquer que seja mais rápida). 

Todas as ordens Good till Cancelled/Good por Day/Good Until são baseadas em uma base de Cotação Nossa. 

 

Uma ordem Good till Cancelled só será válida durante as horas de Cotação de ICM para o mercado em questão. Se 
houver qualquer gap entre o fechamento dos mercados como cotação de ICM sobre uma sessão de negociação e 
suas reaberturas subseqüentes, inclusive sobre a próxima sessão, ou no caso de Força Maior, embora ICM Capital 
reabra esse mercado, a saída dos Clientes será executada com base na Cotação de ICM sobre o primeiro preço que 
ICM está razoavelmente disponível para obter o Mercado Subjacente.  

 

Qualquer ordem ou colocação como Stop Losses ou abrir Posições devem: 
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• considerar Good Until Cancelled ou até que o contrato expire ou até o momento que você fechar a 
posição; 

• considerar estar em relação à Cotação de ICM /Nossa Cotação; e 
• validar a este respeito, somente do Mercado em relação a quais ordens aceitas por ICM e não por 

qualquer outra ordem. 

Em relação à cotação do mercado por ICM fora das horas de negociação, todas as ordens serão baseadas na Cotação 
de ICM/ Nossa Cotação e devem ser preenchidos para a Cotação de ICM com base no preço em que é na opinião 
justa para ICM e razoavelmente em luz prevalecente do mercado mundial na época. 

 

ICM, aceitar colocar ordens em qualquer Mercado durante as horas em que a ICM oferece uma Cotação nesse 
mercado: No entanto, nenhum Stops ou de ordens de qualquer tipo em qualquer mercado serão executados fora 
das horas de cotação de ICM para este mercado à exceção de um acordo com ICM. Uma vez que a abertura de uma 
cotação em qualquer mercado por ICM qualquer ação atual de Stop, Limit ou Nova ordem, será completada à 
primeira Cotação para um mercado relevante que ICM pode razoavelmente obter com referência ao Mercado 
Subjacente e a medida da ordem em questão. 

 

É sua responsabilidade cancelar qualquer ordem que você não exigir. Nenhuma ordem sem cancelar colocada por 
você poderia ser preenchida por ICM e poderia também causar perdas para você e é sua responsabilidade. Em caso 
de ordens de Stops Loss se a Transações relacionada for fechada por você a ordem Stops Loss será considerada 
automaticamente cancelada. Se o Stop Loss subjacente sobre qualquer Posição Aberta foi acionado antes do seu 
fechamento para a Posição Aberta, ICM, poderia em sua única discrição ajustar o preço de fechamento de sua 
operação para refletir o preço do Stops Loss. 

 

Uma ordem será executada, quando a Cotação de ICM for alcançada ao preço especificado em sua ordem ou 
transação através do preço específico. Todas as Cotações são baseadas em um Mercado Subjacente que é a origem 
desde o reconhecimento da bolsa global (LSE, NYSE, LIFFE etc) ou desde outras contrapartes maiores (uma cotação 
de um banco ou um Maker Maker). Nossa cotação poderia ser maior ou menor ao mercado subjacente devido a 
interesse nos custos de taxas, dividendos, emissão, divisão de ações, cotação dos concorrentes ou à ponderação no 
negócio de um cliente. O entendimento da definição de Nossa Cotação é muito importante para a operação correta 
de sua conta. Se você não entender nenhuma parte de suas descrições recomendadas de maneira sólida que você 
contatar com ICM para uma explicação. 

 

ICM não é obrigado a informar-lhe se uma ordem é preenchida. Esta é a sua responsabilidade para garantir que você 
sabe se qualquer ordem foi preenchida ou ainda está ativa e se você tem quaisquer dúvidas sobre isso, como aceitar 
este acordo é a sua única responsabilidade contactar ICM imediatamente, em primeira instância por telefone para 
obter uma maior clareza sobre a volatilidade de qualquer Transação. 

 

Uma vez que o nível de um comando de Stop, Limit ou Nova Ordem é alcançado, ICM deve em seu direito permitir 
que um cliente corrigir este comando antes que ele seja acionado por ICM. Mesmo que você receba qualquer 
confirmação de um comando corrigido isso não é uma obrigação para ICM, ICM deve por seu direito decidir executar 
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o comando original se a ativação do comando ocorreu antes da correção foi feita. ICM, poderia não permitir 
qualquer Posição gerada pelos clientes assumir de não ativar a ordem a um preço justo. 

 

. A menos que seja estipulado de outra maneira, nenhuma ordem é garantida e estão sujeitas a um Gapping (que é 
detalhado abaixo em 8.14). 

 

. Se uma Nova Ordem está sujeita a Gapping (ver 8.14) sobre ativação e a ordem é acionada ao preço que poderia 
também ter sido ativado, qualquer associação Limit ou ordens de Stops, então a posição imediatamente será 
fechada com uma perda para o cliente do spread de cotação de ICM Capital para o mercado..   

 

Neste Acordo, "Gapping" refere-se a uma ocorrência onde os movimentos dos mercados desde um preço cotado e 
uma segunda cotação é significativamente diferente da primeira. Onde tal evento acontece, e onde a segunda 
cotação é através de um nível de ordem (Stop Loss, Limit ou Nova Ordem) quando a primeira cotação não era, esta 
poderia desencadear um evento Gapping.  

 

Existem várias razões porque isso pode acontecer. Alguns dos mais usable são listados abaixo, mas esta lista não 
significa algo exaustivo.  

 

8.14.1  porque um Mercado Subjacente particular sobre a qual a ordem é posta abriu e começou a operar a um 
preço muito diferente do preço de encerramento da sessão anterior;; 

 

8.14.2 De acordo com o que você deve entender o impacto potencial destes eventos sobre qualquer Ordem que 
você tenha em sua conta. 

 

Todos os pedidos (Stop, Limit ou Nova Ordem) estão sujeitos a slippage sobre o mercado aberto. Em situações onde 
o slippage ocorre durante as horas de negociação, qualquer ordem de compra (nova ou limitada) sob o mercado ou 
ordem de venda (nova ou limitada) sobre o mercado e ordens de vendas (fechando ou stop) sob o mercado ou 
ordens de compra (fechando ou stop) sobre o mercado podem estar sujeitos a slippage. Se qualquer gap no mercado 
der um preço cotado a outro devido a qualquer peça sensível de informação (tais como aviso de ganhos ou um dado 
econômico) então qualquer ordem colocada entre estes preços serão ativados. 

 

 Onde uma série de ordens poderia ser preenchida para fechar uma Posição de Ordem existente e/ou abrir uma 
nova Posição então estas ordens serão preenchidas por ICM, em qualquer sequência determinada por ICM. Se este 
resultado em ordens seguintes com recursos de negociação insuficientes para ativação, então essas ordens serão 
canceladas. ICM não olhará por uma ordem enchida na seqüência que poderia resultar em uma ordem que está 
sendo enchida e outros enchidos. ICM., preencherá ordens quando estiver sendo vistas pela ICM, sob nossa própria 
discrição.  
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9. Cálculos de Margens 

Em geral ICM só permitirá que seus clientes operem sobre depósito de Contas (onde o dinheiro deve ser depositado antes 
de começar a operar) 

 

Você está de acordo, em prover-nos e manter em sua conta em todo momento tais Margens para cobrir os 
requisitos de Margens. Você concorda em relatar para cada Transação inserida por você e deve relacionar 
separadamente cada conta se você tem mais de uma conta conosco. 

 

O nível mínimo para a definição de seus fundos que você requer para manter sua conta em qualquer momento em 
particular como margem contra poções abertas é referido a requisitos de Margem. A ICM Capital pode, a seu 
exclusivo critério, alterar os Requisitos de Margem sobre a sua conta. 

 

ICM normalmente monitorar a conta de margem disponível por qualquer Transação. mas reserva-se o direito de 
exigir mais Margem que poderia ter sido originalmente requerido. Em circunstâncias durante uma alta volatilidade 
nos mercados, ou dependendo sobre a ponderação do negócio do cliente ou o estilo de negociação, ou ante uma 
publicação fundamental importante, ou devido ao aumento geral de margem para um instrumento na bolsa ou no 
fim de semana, ICM Capital reserva-se o direito de aumentar a margem necessária reduzindo a alavancagem 
oferecida e/ou aumentando o nível de Saída (Stop out) desde o nível de acordo até 100% anunciando por escrito. Em 
tal caso, se o nível de saída for baixo 100% então ICM Capital cobrirá a posição ou parcialmente fechará estas 
trazendo a equidade/margem a sobre 100%. Os clientes são os únicos responsáveis por quaisquer danos ou perdas 
que possam resultar do fechamento de posição.  

 

ICM mantiene el derecho de cerrar cualquier posición cuando el nivel de salida (equidad/margen) cae bajo el 50% de 
margen total requerido o el nivel acordado con el cliente. En caso de que el balance o el equity llegue a ser negativo 
como resultados de los stop de salidas, ICM Capital podría restaurar / ajustar el equity de vuelta a cero. Esto le 
asegurará una protección a que su balance negativo sea proporcional. Como aclaramos en clausula 9.4, ICM, se 
reserva el derecho de los niveles de stop out de dar una noticia escrita al cliente. 

 

Uma ordem oposta com Stop Loss para uma posição pode não necessariamente reduzir a Margem Exigida 

 

Não obstante, qualquer outra provisão deste Acordo, ICM está autorizada em sua absoluta discrição, permitir 
qualquer operação por um Tamanho a qual está sobre o máximo do Tamanho único para um mercado em particular. 

 

O mínimo IMR para qualquer Mercado e nível de saída poderia ser mudado de vez em quando por ICM. Sem aviso 
prévio para você (por exemplo, durante condições de volatibilidade nos mercados, ou devido a uma iliquidez natural 
sobre qualquer Mercado Subjacente) . estas novas Margens Necessárias e níveis de saída serão aplicados para todas 
as suas posições Existentes, assim como também as novas Transações. Muitos contratos com mínimos IMR estão 
selecionados nas Especificações de Contratos que estão corretos no momento da publicação. As Margens Exigidas 
que não estão nas Especificações de Contratos ou que mudaram desde a data de publicação das Especificações de 
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Contratos, serão cotados ou requeridos ou enviados sobre o site. É sua responsabilidade garantir que você está 
usando o mais recente requisito de margem aplicável. 

 

 Ocasionalmente novos mercados ou temporários são criados. Estes mercados atraem seus próprios requisitos de 
margens que poderiam não ser publicados, mas estarão disponíveis por uma demanda.  

 

 Você concorda em fornecer-nos e manter em sua conta em todos os momentos com fundos suficientes com o 
objetivo de reunir as exigências de margem, e tal compromisso deve ser considerado de forma repetida em cada 
momento em que você abrir uma Transação- Uma falha ao reunir suas obrigações de margem a qualquer momento, 
é um Evento de Default e poderia resultar em que nós fecharemos seus oposições sem prévio aviso.  

 

 Nenhum dos fundos na sua conta e nenhuma margem aplicada à sua Posição (s) representa uma disponibilidade 
financeira total para ICM..  

 

10. Chamada à Margem 
 

 É sua responsabilidade monitorar suas Posições Abertas e todos os outros fatores relevantes usados para calcular a 
Margem paga. ICM, não é obrigado a fazer uma Chamada à Margem a você sempre ou dentro de qualquer período 
específico. Não somos responsáveis por qualquer falha por nós para contatá-lo ou tentar contatá-lo.  

 

11. Taxas e Pagamentos 
 

 Além dos pagamentos por Margens (como exigimos e detalhamos sobre as Cláusulas 9 e 10 acima) você concorda 
em pagar tais somas de dinheiro de vez em quando porque nós como resultado de uma Transação ou Posição 
(incluindo quaisquer encargos e/ou comissões detalhadas ocasionalmente nas Especificações do Contrato). E tais 
somas poderiam ser requeridas em adiantamento ou sobre qualquer débito de balanço ou qualquer conta. 

 

 Você deve pagar todos os Impostos aplicáveis (VAT) e outros impostos e todos os outros encargos razoáveis 
incorridos por nós em conexão com qualquer Transação. Qualquer alteração às leis de imposto os cueis resultantes 
em tributação no futuro por obrigação de imposto, imposto de rendimento de capital ou outro imposto, que 
poderiam ser de vez em quando cobrados sobre Transações, devem ser por conta própria. Você deve ser 
responsável por outras taxas e impostos que não são impostos por nós. Você é o único responsável pelos 
pagamentos a tempo por taxas e impostos. Você deve procurar aconselhamento independente se você tem 
qualquer dúvida sobre quais taxas e impostos que podem aplicar a você como resultado de entrar neste Acordo 

 

 No caso em que os eventos de taxas são impostos por crédito ou débito de uma Companhia de Cartões (ou qualquer 
outro fornecedor) usado para depósitos de seus fundos sobre sua conta, estes poderiam ser cobrados por nós para 
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você. A ICM não será responsável por nenhum não pagamento destes encargos e não será responsável por nenhum 
procedimento ou mais encargos resultantes desde tais encargos não pagos.  

 

 Você concorda que poderemos compartilhar comissões e encargos com Companhias Associadas, Parceiros de 
Negociação ou outros terceiros ou receber ou pagar remuneração a partir de ou em relação a Transações que nós 
inserimos com você. Detalhes de qualquer remuneração ou acordos compartilhados (por exemplo, onde você foi 
apresentado por nós através de um terceiro) isto não será exposto em uma nota de contrato importante. Por favor, 
note que tais comissões e encargos só serão pagos onde nós estamos satisfeitos com tais encargos e alterar as 
nossas obrigações para agir no melhor dos interesses dos nossos clientes. 

12. Especificação de Transações 
 

 As especificações de Contrato, fornecem uma informação importante relação a cada mercado oferecido pela ICM, e 
os clientes são fortemente advertidos para assegurar que eles entendam estes. As informações fornecidas nas 
Especificações dos Contratos incluem: 

• Disponibilidade de contratos mensais em cada mercado; 
• ICM spread de compra /venda ou taxa de comissão para cada mercado; 
• Requisito mínimo IMR para cada mercado; 
• Bases do acordo; 
• Úlltimo dia de operação; 
• Especificações do Tamanho da Transação; 
• ICM Horário de Cotação (em condições de negociação normal, as horas de negociação variam e são 

apresentadas nas Especificações de Contratos e em todos os momentos declara em termos e Condições e 
Especificação de Contrato relacionadas ao horário de UK; 

• Taxas de juro aplicáveis para refinanciamento Overnight; e; y 
• Outras questões relacionadas com vários mercados. 

 ICM tem a melhor disponibilidade para assegurar que as Especificações dos Contratos estejam corretas, mas a ICM 
se reserva o direito de corrigir qualquer parte das Especificações dos Contratos a qualquer momento. 

 

 Os spreads atuais e/ou taxas de comissão sobre contratos serão cotados para você sobre o solicitado. ICM tem o 
direito de variar spread ou taxa de comissão sobre qualquer contrato ou variar o Tamanho especificado sem aviso 
prévio especialmente, mas não o limita às condições da volatilidade dos mercados, e/ou iliquidez do Mercado 
Subjacente. No ICM., a discrição do spread cotado feito via telefone poderia diferir desde o spread disponível sobre 
um OTP ou um DTP. 

13. Vencimento dos Contratos de Futuros 
 

 Na ICM, nós não fazemos roll over para as datas dos contratos de futuros OTC. Todas as posições que se mantêm 
abertas no vencimento serão fechadas ao preço de fecho do dia pela ICM. Os contratos do mês seguinte estarão 
disponíveis para operar pelo menos quatro dias antes do mês de vencimento, além disso, é uma responsabilidade do 
cliente informar-se e ter em conta os prazos e atuais de acordo com este. 
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14. Extrato de conta 
 

Se o balanço da sua conta estiver em débito, o montante total do balanço é pago imediatamente. Os pagamentos 
deveriam ser feitos na moeda na qual o débito é denominado (ou por acordo com ICM e uma taxa de câmbio 
designada por ICM, e a quantidade deveria ser transferida na moeda na qual você escolheu). 

 

ICM Capital exige o pagamento imediato de qualquer Balanço de Conta em débito, inclusive para transferir por 
SWIFT, cartão crédito/débito, ou qualquer outro método de fundos eletrônicos aceitos imediatamente por ICM., e 
entregues à conta bancária de ICM até as 02:00 horas sobre o mesmo dial aboral para que a dívida da conta chegue 
a ser equilibrada. ICM tem o direito de recusar pagamentos por cheques não relatados e sem qualquer razão dada. 

 

 ICM  se o direito for reservado e você deve autorizar taxas de juro sobre todas as quantias pagáveis à ICM, sob estes 
Termos e Condições se os quais não são pagos no prazo de 5 dias de sua dívida até que o pagamento seja realizado 
totalmente, ICM poderia cobrar-lhe 2% mensal mês calendário e também é cumulativo sobre o montante devido 
para ICM. ICM irá pedir-lhe para reembolsar qualquer ou todos os custos que você pode sofrer ou incorrer se você 
falhar em fazer um pagamento por qualquer razão que seja.  

 

 ICM tem o direito de debitar de sua conta ou qualquer outra conta que você mantém qualquer custo de juros, juros 
ou gastos incorridos em recuperar a referida dívida. Todas as dívidas para ICM são recuperáveis legalmente. ICM 
ativamente se dedicará qualquer soma (independentemente do tamanho) que se deva. 

 

Ganhos não realizados em nenhuma condição serão pagos ou estarão disponíveis para retiradas eletrônicas ou 
compensação de suas obrigações para pagar suas perdas realizadas.  

 

 ICM poderia ter o direito de manter os fundos que são necessários para cobrir posições de dinheiro adversas, 
Requisitos de Margens, e qualquer fundo não declarado (ex. Cheques ou pagamentos por cartão de crédito), 
realizada as perdas de qualquer outra quantia devida ao abrigo deste Acordo.  

 

 ICM poderia a qualquer momento, liquidar qualquer obrigação de dívida a você contra qualquer montante devido 
por você com ICM. ICM reserva-se o direito, sem aviso prévio a você e em sua absoluta discrição, consolidar 
qualquer ou todas as contas de qualquer tipo ou descrição ou qualquer conta nas quais você tem uma parte como 
função de gestor ou por interesse por descuido. 

 

 Sem prejuízo de nenhuma das partes neste Acordo, a ICM., poderia exigir a liquidação de todas as posições abertas 
a qualquer momento e com efeito imediato. Tais liquidações deveriam ser feitas na cotação de ICM prevalente 
(Nossa Cotação) para cada transação no momento da liquidação ou no primeiro momento em que tal liquidação 
poderia ser praticamente feita. O montante liquidado, em relação a cada posição aberta deveria ser calculado por 
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ICM a sua única discrição como a diferença entre o valor de abertura de cada operação e seus valores sobre o preço 
liquidado. 

 

 Para evitar dúvidas, temos o direito a qualquer momento de deduzir, sem aviso prévio ou deduzir de você qualquer 
montante depositado ou creditado à sua conta como erro por nós ou por alguém da nossa parte. 

 

15. Conflitos de interesses 
 

 ICM reconhece que existe um risco, em determinadas circunstâncias, para os administradores (incluindo diretores 
não executivos), empregados, consultores ou qualquer outra pessoa direta ou indiretamente relacionada com a ICM, 
que possam manter interesses financeiros ou outros, e benefícios que poderiam estar em conflito com os melhores 
interesses dos clientes e como consequência que poderiam prejudicar os interesses dos Clientes. Isto é conhecido 
como conflito de interesses. 

 

 Para prevenir e minimizar o risco de conflito de interesses. A ICM adotou um número de sistemas e processos que 
têm como objetivo buscar e identificar e gerenciar todos os materiais de conflito de interesse. Estes são detalhados 
em nossa Política de Conflitos de Interesse que podem ser encontrados online.  

 

 Se você espera ter mais informações sobre a nossa Política de Conflitos de Interesses ou qualquer conflito específico 
de interesse que você acha que pode afetá-lo, por favor contacte-nos..  

 

16. Autorização de um Terceiro 
 

 ICM reconhece que, em algumas circunstâncias, pode ser necessário ou atractivo autorizar alguém a gerir a sua 
conta. Se você fizer isso, é por sua conta e risco, e ambos, você e a pessoa que você autoriza a operar sua conta será 
necessária para executar e entregar ao ICM uma carta no formato assinando um Poder Legal autorizando e citando 
tal pessoa (uma "Autorização de Terceiros) para operar a sua conta. 

 

Se você tiver aberto uma conta eletronicamente, e não tiver um original de sua assinatura, você não poderá apontar 
para autorizar um terceiro, até que você nos forneça uma verificação independente exemplo de sua assinatura (ex. 
Fotocópia de seu passaporte ou carteira de motorista). 

 

 Você é o único responsável por todas as suas ações de autorizar um terceiro. ICM., tem o direito de aceitar 
instruções desde o Terceiro até que receba uma carta escrita anunciando desde seu você e declarado que a 
autorização do Terceiro é revogada. Tal escrito deve ser enviado para ICM, Atendimento ao Cliente por e-mail 
registrado ou pela contraparte assinada entregue por um oficial de ICM. Uma vez que a instrução é recebida, ICM 
deve alterar o seu número de conta e qualquer chave atribuível a ele. Em qualquer evento ICM você deve ter o 
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direito, e sem a seu conhecimento, de recusar a aceitar instruções de qualquer Terceiro Autorizado e nomear 
qualquer Terceiro Autorizado como terminado. 

17. Conclusão 
 

 Você poderia terminar este acordo imediatamente através de uma carta escrita ou anúncio verbal. 

 

 Você pode contatar-nos a qualquer momento via e-mail, escrevendo ou telefonando para nos dar instruções para 
fechar sua conta. Nós só fecharemos sua conta se você não tiver dívidas conosco e qualquer Posição aberta deverá 
ser fechada de acordo com a Cláusula anterior 9.5. Qualquer perda incorrida em sua conta antes do encerramento 
da conta deve ser considerada para pagar imediatamente por você.  

 

Você especificamente e incondicionalmente concorda que a ICM tem o direito de fechar ou suspender sua conta 
com efeito imediato em qualquer um dos seguintes eventos: 

• Você está violando os Acordos (Termos e Condições); 

• Você fez mau uso de materiais de ICM; 
• Você falhou em fornecer informações necessárias em relação a qualquer verificação realizada pela ICM;; 
• usted você agiu de forma rude e agressiva para os funcionários da ICM; ou 
• ICM a seu critério decide encerrar sua conta. 

 Se qualquer das partes decidir rescindir este acordo todas as posições devem ser imediatamente fechadas ao preço 
de cotação atual feito pela ICM, ou em qualquer dos casos, é fechada por qualquer razão, ao preço disponível 
próximo do razoavelmente feito pela ICM sobre a reabertura desse mercado, e nenhuma nova operação deveria ser 
aceite pela ICM. 

 

 Nenhuma falta será paga por qualquer uma das partes sobre a cessação do presente Acordo e a rescisão não afetará 
qualquer direito adquirido. Sobre a terminação por qualquer uma das partes, nós poderíamos consolidar todas ou 
qualquer de suas contas e poderia deduzir todas as quantias devidas a nós antes de transferir a você qualquer 
crédito sobre sua conta. 

 

 A qualquer momento após a rescisão deste Acordo, poderíamos sem anunciar, fechar qualquer uma de suas 
Posições.  

 

Além disso, se um Evento de Insolvência ou Evento de Default ocorrer, ICM poderia (mas não é obrigatório a): 

• fechar (total ou parcialmente) todas ou quaisquer posições abertas detidas pelo cliente e quaisquer 
ganhos ou perdas atribuídas a tais transações devem ser liquidados imediatamente; 

• fechar todas as suas contas e recusar a aceitar qualquer nova instrução ou operação a partir de você; 
• impor ordens de stop sobre todas as posições; ou 
• tomar alguma ação razoável para salvaguardar os interesses do ICM, e em tais ações serão julgadas 

somente pelo ICM. 
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18. Dinheiro do Cliente 
 

 ICM tentar receber o dinheiro de você ou manter por nós ou de sua parte de acordo com as Normas de Dinheiro do 
Cliente da FCA. 

 

 ICM manterá todo o Dinheiro do Cliente em conta de banco de cliente. 

 

 No Não é nossa política pagar juros a você por qualquer dinheiro mantido pela ICM. 

 

No evento que não haja movimento sobre sua conta de balanço por um período dos últimos seis anos, (não obstante 
qualquer pagamento ou recebimento de encargos, juros ou itens semelhantes) e onde não é permitido transar 
apesar de ter tomado os resguardados necessários para fazer isso, você concorda que podemos parar de tratar seu 
dinheiro como dinheiro de cliente, nós poderíamos fazer e reter registros de todos os balanços publicados e 
comprometer-se fazer toda a ação boa no futuro de encontro aos balanços publicados.  

 

Você não deve atribuir qualquer parte de seus ganhos ou perdas a um terceiro. Um terceiro pode não colocar fundos 
na sua conta ou retirar fundos da sua conta. Todos os levantamentos da sua conta de balanço devem ser pagos 
directamente por si (através de um cheque SWIFT ou de pagamentos por cartão de débito/crédito). 

 

 Devido à prevenção de fraudes, e de acordo com os regulamentos de Lavagem de Dinheiro ICM. reembolse o 
dinheiro de volta de onde eles foram gerados. Onde o dinheiro foi depositado por cartões, os fundos serão 
devolvidos a este cartão onde é possível e não possível ICM pode exigir ver o extrato bancário original mostrando os 
fundos transferidos para ICM antes de reembolsar a conta bancária.  

 

 Onde o dinheiro foi depositado por transferências bancárias ICM poderia solicitar ver a conta bancária original 
mostrando o depósito da transferência antes que o reembolso seja feito. 

 

 Onde as contas bancárias foram fechadas ICM pode exigir uma carta do extrato bancário original que a conta foi 
fechada e que não há fundos devidos para o banco. Antes que a ICM reembolse a uma nova conta bancária, poderá 
exigir ver o depósito original da transferência desde o encerramento da conta e ver um estado bancário da nova 
conta. 

 

 Referindo-se a esta Cláusula, se os registros do ICM mostram uma discrepância entre os detalhes do cartão e 
detalhes das contas do ICM Capital poderia solicitar ver os extratos bancários originais ou qualquer outra evidência 
relevante, para confirmar o seu novo status antes de proceder ao reembolso.  
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ICM poderia transferir para o cliente dinheiro para um terceiro como parte da transferência total ou parte do seu 
negócio, se, em relação a cada cliente com um interesse no dinheiro do cliente que deseja transferir este contém o 
consentimento ou instruções do cliente no momento da transferência para o negócio.  

19. Força Maior 
 

 Eventos de Força Maior são excepcionais, incomuns, ou uma condição de Mercado de emergência que pode 
prevenir ICM, desde o desempenho de qualquer ou todas as suas obrigações a partir de agora. Elas incluem sem 
limitação: 

• mercados que, para uma avaliação razoável da ICM, se encontram num estado de emergência ou de 
excepção; 

• a suspensão ou encerramento de qualquer Mercado sobre a qual nos baseamos nossas cotações, ou as 
imposições ou limites ou termos especiais ou incomuns sobre a negociação em qualquer desses 
mercados;  

• a ocorrência de qualquer movimento especulativo em que a nossa avaliação razoável distorce o nível de 
preços em qualquer um dos mercados cotados por nós; 

• cumprimento de qualquer lei ou ordem do governo com base em regulação por direitos; 
• um evento no qual previne ICM de levar ordenadamente mercados ordenadamente em qualquer contrato 

normalmente cotado pela ICM para os propósitos de fazer Transações; 
• qualquer perda anormal de liquidez em qualquer um dos mercados cotados ou sobre uma antecipação 

razoável do ocorrido ou evento de excessiva volatilidade, sobre avaliação razoável por ICM, em qualquer 
mercado normalmente cotado pela ICM ou antecipação da ICM em tal situação; ou 

• qualquer caso, evento, ocorrência, incluindo greve, distúrbio ou comoção civil, terrorismo, interrupção de 
fonte de energia ou comunicação eletrônica ou sistemas de informação ou problemas de comunicação ou 
outros atos de força maior causando perdas de poder as quais provêm ICM desde prover um serviço de 
Transação normal 

 Se concluirmos em nossa avaliação de raciocínio que uma situação de Força Maior existe então poderíamos em 
nossa absoluta e única discrição: 

• suspender a negociação e / ou alterar as Horas de Cotação de ICM para todos ou qualquer mercado; 
• aumentar os depósitos ou /margem necessários e/ou alterar os imites de crédito no caso de uma Conta de 

Crédito; 
• fechar qualquer ou todas as posições abertas; 
• rejeitar qualquer Transação e mesmo se tais Transações pudessem ser transações a serem fechadas; 
• solicitar imediatamente os pagamentos de margem e/ou quaisquer outras contas que você deve com ICM  
• cancelar ou completar qualquer ordem em cada caso em que os níveis que consideramos de boa fé e em 

nossa única discrição ser justos e razoáveis nas circunstâncias; 
• reduzir ao máximo o Tamanho da Transação permitido; 
• alterar qualquer cotação de spreads por ICM; 
• suspender ou alterar qualquer parte destes Termos e Condições para estender que isso é impossível ou 

não razoável para ICM confirmar para eles; ou 
• tomar tais ações como ICM considerando propícios nas circunstâncias de defender nossos clientes e a nós 

mesmos em sua totalidade. 

 Na ausência de fraude ou má fé, ICM pode não ser responsável por você para qualquer perda que você pode sofrer 
por causa de qualquer ação que você poderia tomar de acordo com esta clausula 

 

20



 

 

ACORDE CLIENTE 
Términos y Condiciones 
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico clientservices@ICMCapital.co.uk 

 
 

 

 

A ICM Capital Limited é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) com o número de registro: 520965 
Endereço de inscrição: ICM Capital Limited, New Broad Street House, 35 New Broad St, Londres EC2M 1NH, Reino Unido 

20. Confirmações, consultas sobre Contas, Cumprimento e Compensação 
 

 Uma vez ingressado em qualquer transação ordem ou correção ou qualquer cancelamento de uma ordem ICM os 
contratos anunciados serão:  

• mostrar na tela a relação com uma Transação DTP; ou 
• no caso de ordens colocadas por telefone: 
• (a) enviar email para você onde estas ordens são relativas a um produto fornecido sobre uma OTP; ou 
• (b) disponibilidade para visualizar na tela em relação a Transações feitas através de um DTP. 

 Qualquer ação realizada, afetará a sua conta gatillara um email e/ou uma confirmação sobre a tela. A ausência da 
confirmação de um email ou confirmação sobre a tela, de uma ação sobre sua conta não afetará a validade de 
qualquer transação ou Ordem na qual foi posta.  

 

 É sua responsabilidade manter-se atualizado sobre todas as suas Transações e posições. Assim que você receber 
qualquer nota de contrato você deve verificar e verificar se isso é correto. Assim que a ICM tiver cuidado de 
qualquer erro, podemos rapidamente olhar para isso ou corrigir isso. Você deve também verificar regularmente as 
declarações online. 

 

O seu extrato bancário estará disponível a qualquer momento, a menos que a ICM tenha suspendido suas contas ou 
um OTP ou um DTP não estejam disponíveis por qualquer razão..  

 

 Se você receber uma nota de contrato por uma Transação ou uma ordem completada que você alega não ter sido 
transada por você, a ICM deverá ser notificada imediatamente. Se você não receber uma nota de contrato por uma 
Transação você colocar (ou acredita que você colocou) você deve notificar imediatamente a ICM. 

 

Se você acha que qualquer nota de contrato ou declaração contém qualquer erro, você deve notificar a ICM 
imediatamente. 

 

 Qualquer pergunta ou disputa de qualquer operação ou conversação, juntamente com detalhes do momento e data 
da operação ou conversação deveria ser comunicada à ICM., assim que você chegou a estar consciente disto. Se a 
disputa ou cumprimento não for satisfatória a resolução poderá ser referida , novamente com todos os detalhes, 
para a Equipe de Atendimento ao Cliente do ICM., se não for resolvida para sua satisfação, esta também deve ser 
referida ao Oficial de Cumprimento do ICM., quer por e-mail para compliance@icmcapital.co.uk ou por correio para 
Compliance , ICM, Dauntsey House, 4B Fredrick’s Place, London, EC2R 8AB, United Kingdom. Se você não estiver 
satisfeito desta maneira com a resolução final de qualquer disputa você tem o direito de referir o assunto ao 
Financial Ombudsman Service (o "FOS") www.financialombudsman.org.uk/Publications/Consumer-leaflet.htm. Este 
assunto deve ser referido ao Ombudsman dentro de seis meses da resolução final do litígio com o Oficial de 
Cumprimento. 
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 No evento que qualquer consulta ou disputa ICM poderia a seu critério fechar imediatamente, nas cotações 
prevalecentes de ICM ou na primeira cotação disponível, qualquer Posição que está em disputa. Nenhum assunto 
que haja após os resultados da disputa, a ICM não reabrirá ou reincorporará qualquer operação fechada.  

 

 Seus negócios com a gente poderia ser coberto com o Financial Services Compensation Scheme ("FSCS" ou o 
"Scheme"). O dinheiro dos clientes está depositado numa conta bancária aberta num banco aprovado. No evento 
que a ICM pode se tornar insolvente, todo o dinheiro dos clientes será mantido em uma conta bancária de Terceiros, 
e você deve reivindicar a compensação do Scheme, se o Terceiro Banco não pode reunir as obrigações. Isto vai 
depender do tipo de negócio que você tomou, o seu estatuto, e as circunstâncias da reivindicação. Muitos tipos de 
negócios de investimento são cobertos até £85,000 (que é o nível máximo de compensação). Para além das 
informações sobre os acordos de compensação, está disponível no FSCS. Você pode contatar o FSCS escrevendo-lhes 
ao 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London, EC3A 7QU, ou enviando-lhes um email ao endereço de 
email fornecido sobre o website do Financial Services Compensation Schemeciones de 
www.fscs.org.uk.  www.fscs.org.uk. 

21. Alterações destes Termos e Condições 
 

 Estes Termos estão sujeitos a alteração por notícias para você. Qualquer alteração deve ter efeito imediato sobre os 
serviços de acordo com a Cláusula 22 e deve aplicar-se a todas as Posições e ordens não completadas neste e após a 
data efetiva da mudança. 

22. Notícias 
 

 Todas as notícias serão enviadas para os Clientes de ICM via mensagem de e-mail a menos que ICM receba "falhas 
na entrega" das mensagens que deverão ser consideradas e que foram recebidas por você. Qualquer alteração no 
seu endereço de e-mail deve ser imediatamente comunicada ao ICM. Qualquer perda incorrida por você por não 
receber notificação ou confirmação, no (caso de operações ou ordens colocadas) são pagáveis por você. ICM Capital 
não é responsável pela recepção de sua parte de qualquer notificação ou confirmação.  

 

 Qualquer pedido da ICM que nos tenha contactado, por qualquer razão, deve ser vital e agir imediatamente.  

 

 Onde ICM não é notificado ou não recebe notificação do cliente que qualquer notícia ou outras Comunicações 
tenham sido recebidas pelo Cliente, isto deve ser considerado que tenha estado devidamente no servidor do cliente: 

• Se mantém a entrega conhecida como a última casa do Cliente ou o endereço de trabalho entregue 
pessoalmente ao cliente; 

• Se é dada oralmente sobre o telefone de forma pessoal em troca com o Cliente (ou pessoa representada 
pelo Cliente) considera-se entregue; 

• É dado deixando uma resposta na mensagem de seu telefone, mensagem de texto ou mensagem de voz, 
duas horas depois que a mensagem foi deixada em um meio importante; 

• É enviado em um correio de primeira classe dois dias depois de ter sido enviado; 
• se for enviado por fax complemento à sua transmissão, comprovado que a transmissão foi bem sucedida e 

a notificação foi recebida pela ICM; ou 

22

http:// www.fscs.org.uk.
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• se enviado por email, uma vez recebido de uma informação entregue pela ICM. 

 Qualquer notícia ou outra comunicação dada ou feita sob ou uma conexão com os temas contemplados por este 
Acordo exceto onde há comunicação oral é expressamente provido para isto, escritos e deveriam ser enviados o 
endereço abaixo: 
 
Nombre del Parte: ICM, 
Dirección : Dauntsey House, 4B Frederick's Place, London, EC2R 8AB, United Kingdom. 

23. Limitações e Disponibilidades 
 

 Estes Termos não limitam ou excluem qualquer disponibilidade aumentando fraudes por morte ou danos por 
motivos de negligência do ICM.  

 

 Sujeito a todas as outras provisões destes Termos e Condições e o Acordo ICM é responsável por você a seu saber 
ganhos disponíveis. O acima IC Capital Ltd é totalmente responsável para você. 

 

Você deve nos indenizar e manter-nos segurados em relação a todas as responsabilidades , custos, reivindicações 
danos e despesas de qualquer natureza de qualquer coisa (presente, futuro contingência ou qualquer coisa, 
incluindo taxas legais) os quais sofremos ou incorremos de maneira direta ou indireta como resultado de uma 
infração sua ou de suas obrigações sob este Acordo ou nossas execuções a nossos direitos em relação às provisões 
de Eventos de Default detalhadas nestes Termos e Condições, a menos que a extensão de tais responsabilidades, 
custos, declarações danos e despesas sejam sofridos como resultado de nossa total negligência ou obstinado 
default. Você deve nos indenizar e manter-nos seguros contra todas as perdas que podemos sofrer como resultado 
de: qualquer erro ou qualquer instrução dada a nós por uma Pessoa Autorizada ou agindo sobre qualquer instrução, 
que é ou aparenta ser uma Pessoa Autorizada. 

 

 Sujeito a Cláusula e 23.5 ou deveria ser responsável: 

• Por qualquer perda, despesas, custos ou responsabilidade (todos juntos "Perdas") sofridos ou incorridos 
por você a menos e estendendo tais perdas é sofrido ou incorrido como um resultado de nossa 
negligência ou por obstinado default; 

• Por qualquer indireta ou perda por consequência ou dano (seja por perda de ganhos, perdas do negócio 
ou qualquer) custos, gastos ou outras responsabilidades por consequência de compensação o que seja 
(qualquer coisa causada) o que está fora ou com relação a este Acordo; ou 

• Por qualquer perda sofrida ou incorrido por você como resultado de qualquer erro em qualquer ordem, 
instrução ou infâmia dada por você ou Pessoa Autorizada, ou como resultado de nós agindo sobre 
qualquer ordem ou instrução dada, ou aparente ser, de tal Pessoa Autorizada. 

 Nenhum destes Termos deve ser excluído ou restrito e nenhum dever ou responsabilidade própria por nós para 
você sob o Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") ou regras da FCA, que poderia no evento de conflito 
prevalecer sobre estes Termos. 
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 Se qualquer um destes Termos e Condições podem ser encontrados para não serem executáveis ou inválidos, tais 
efeitos não executáveis ou inválidos não devem afetar nenhuma das partes destes Termos e Condições (ou a 
manutenção da proporção da parte afetada, como poderia ser o caso), que se manteria totalmente fora e efeito. 

 

 Você não deve atribuir, transferir, carregar ou subcontratar quaisquer direitos ou obrigações em Avançar. 

 

 ICM não tem a responsabilidade de atribuir, transferir, carregar, subcontratar ou acordar de qualquer maneira com 
todo ou qualquer de seus direitos e/obrigações adiante incluindo a maneira de transferir o mesmo a uma 
Companhia Associada ou Sócios do Trading.  

 

24. Taxas 
 

 Atualmente, as receitas desde o Trading CFD não estão isentas desde os impostos de Ganhos de Capital. No 
entanto, não há um imposto fiscal sobre Cfds. Os regulamentos fiscais podem mudar a qualquer momento. É sua 
responsabilidade garantir que suas atividades com Cfd atendam às suas receitas fiscais locais e qualquer outra lei 
fiscal aplicável.  

25. Jurisdição Legal 
 

 Todos Termos e Condições, o total dos Acordos e todas as transações comerciais entre ICM e você deveriam ser 
regidas pelas leis da Inglaterra e todas as partes na qual é residente deveriam estar presentes e estar sujeitas à 
jurisdição das cortes da Inglaterra. 

 

Programa A: Glossário 
 

Neste acordo  (e também nas expressões definidas sobre o nosso site) as seguintes palavras e expressões devem ter 
o seguinte: 
 
"Conta de Balanço " é o "balanço efectivo" na sua conta (a sua conta de ganhos e perdas e nenhuma posição 
aberta). 
 
"Leis aplicáveis" significa qualquer nacional, local ou outro estatuto , leis, normas , códigos de orientação, ordens ou 
decisões de uma Autoridade do Governo e para evitar dívidas, incluindo normas ou princípios de leis comuns ou 
equidade , todas as disposições das normas da FCA reconhecidas pelas leis da Inglaterra e de Wales. 

 
"Formulário de Aplicação" significa o formulário de aplicação fornecido pro ICM em relação a estes Termos e Condições. 
 
"Companhia Associada" significa qualquer companhia mantida ou subsidiada (como define Companhias em Ata do 2006) dentro 
do grupo de ICM e/ou qualquer subsidiária de qualquer companhia mantida suas subsidiárias. 
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"Terceiro Aurorizado" significa uma pessoa autorizada por você para iniciar operações ou encerramento de operações usando 
os detalhes de sua conta como referimos na cláusula 15. 
 
"Bet" (incluindo "Betting", "dealing", "trading") ou outras palavras semelhantes expressam uma referência a um cliente 
ingressando uma Transação. 
 
"Bid" ou "preço bid" é o preço ao qual o Cliente pode vender. 

 
"Buy" (incluye "Take", "Up Bet", "Go Long" "Long", "Long Position") é definido para fazer uma Transação de compra ou 
comprar uma cotação no Mercado por ICM. 

 
"Cliente" (inclui  "você", e  "você") significa uma pessoa ou empresa que abriu uma conta com ICM e concordou em estar 
vinculado por estes Termos e Condições. 
 
"Dinheiro de Cliente/dinheiros" referidos a seus fundos em sua conta a qual é mantida por ICM de acordo com as Normas da 
FCA. Clientes de ICM capital mantêm totalmente seus dinheiros, sujeitos a uso dos requisitos, de acordo com as normas da FCA 

"Conta de Crédito" é uma conta onde o ICM, a seu critério, tem oferecido a você uma linha de crédito para uso de Recursos de 
Negociação. 

 
"Contrato por Diferença", "CFD" ou outras palavras semelhantes expressas em uma referência para um cliente que está 
colocando transações CFD. 
 
"Evento Default" deve ser considerado para levar em conta o seguinte: 

• Qualquer declaração oral ou escrita feita por você para ICM torna-se desconfiado ou enganos; 
• Falha em cumprir qualquer de suas obrigações com ICM sob este acordo (incluindo falhas para satisfazer uma chamada à 

Margem) ou suas falhas para fazer qualquer coisa que você declarou que você fará sobre o telefone ou por qualquer 
formulário escrito ou mensagem eletrônica; 

• Você está em default de pagamento de dinheiro devido à ICM Capital ou a qualquer de suas Empresas Associadas ou 
Sócios de negociação 

• no evento que você morre ou se torna paciente dentro de qualquer legislação aplicável à saúde mental 
• ICM a seu exclusivo critério acredita que qualquer das circunstâncias selecionadas são prováveis a acontecer.  

"Conta de Depósito" é uma conta onde você precisa depositar fundos antes que você comece a operar. 
 
"DTP" é qualquer Plataforma de Negociação Baixável fornecida pela ICM para mercados de negociação. 

 
"Política de Execução" significa Ordens de Política de Execução de ICM capital que pode ser corrigida de vez em 
quando. Um resumo das atuais Políticas de Execução está disponível em nosso site. 

 
"Data de vencimento" significa a data de vencimento e tempo de uma Transação. 

 
"Margem Livre" ver "Recursos de Negociação 
 
"FCA” el Financial Conduct Authority  UK 
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"FCA Rules" significa as normas e regulamentos emitidos pela FCA de vez em quando. 

 
"FSMA" significa o Financial Services and Markets Act 2000. 

 
"FX" (inclui "Forex") refere-se à negociação de moedas, 

"Gapping" detallado en la Cláusula 8. 
 
"Se a ordem for executada" significa uma ordem que é unicamente acionada sobre a ativação de outra ordem anexada. Por 
exemplo, se um Novo Comando for ativado, você deverá esperar ore-selecionar um Stop Loss e / ou uma Ordem Limit. Aquelas 
ordens adicionais são consideradas "Se as ordens forem Realizadas". 

 
"IMR" (inclui "Min IMR")significa Margem Inicial necessária que representa o Recurso de Negociação Mínimo 
(Margem Livre) necessário para abrir uma operação ao tamanho de operação mínimo permitido pelo ICM (ex., se 
você tem uma conta em Liabas Esterlinas e o Mínimo IMR em um mercado é de 50 então colocar uma unidade de 
operação mínima de £3 você pode exigir pelo menos £150 (£3x50) do recurso disponível para fazer isso) 

"Evento de Insolvência significa ou deveria ocorrer: 

• Se você é um indivíduo, passando ou um através de uma proposta para você de um acordo voluntário sob o Ato de 
Insolvência de 1986 (especificamente parte VIII) ou um acordo / composta com seus credores gerais ou fazer uma ordem 
de falência; 

• Se você é uma companhia passando por qualquer decisão ou ordem para envolver ou desintegrar a empresa ou fazer 
uma ordem de administração para citar um oficial receptor ou venda sob taxas de qualquer ative da companhia ou 
moção de qualquer acordo voluntário sob o Ato de Insolvência de 1986; 

• Se, você é um cliente de ICM sob estes Termos e Condições você poderia pagar a sua dívida já que falha devido a 
qualquer ato de insolvência ou similar ou análogos a eventos tomados a respeito de você 

 
"Limit Order" refere-se a uma instrução para tomar um ganho ou uma abertura de operação se a nossa cotação atinge o nível 
requerido ou como contingência (se for feito) instrução a uma nova ordem. 

 
"LSE" e London Stock Exchange 
 
"Margem" um termo que descreve o dinheiro necessário para ser usado em uma transação aberta ou mover sua 
posição. Ver Clausula 7. 

 
"Chamado à Margem" um requerimento para um pagamento de margem referente à Cláusula 8. 
 
"Margem Necessária" é a quantidade de dinheiro ou recursos de crédito necessários para manter suas Posições abertas 
existentes. 
 
"Mercado" refere-se a índices, ações, mercadorias-obrigações e taxas de juro ou a qualquer produto q que poderia ser 
recotizado por ICM de vez em quando. 
 
"Especificação de Contratos " referentes aos documentos disponíveis online que detalha ICM Capital com as Horas 
de Cotações atuais, Margem Mínimo, taxa de juro por refinanciamento Overnight, outras especificações de mercado 
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e outras taxas aplicáveis para a Transação e Posicionamento determinados por nós para você. 
 
"Nova Ordem "é uma instrução para abrir uma nova Transação baseada em um preço futuro possível nas Cotações de ICM. 
 

"Oferta" ou "Preço ofertado" é o preço no qual o cliente pode comprar. 

 
"Order Book" a Janela sobre o OTP onde suas ordens funcionais estão prontas. 

 
"OTP" é uma plataforma online fornecida pela ICM para operar em nossos mercados. 

 
" Financiamento Overnight" é o crédito ou débito aplicado à sua conta quando eles mantêm uma posição em certos contratos 
Overnight incluindo dias não comerciais. 
 

"Erro de Preço" É definido como uma Perda da cotação por ICM onde o preço cotado materialmente e claramente é desviado 
desde o preço médio de mercado prevalente ( ou o preço de mercado calculado a futuro) no momento em que este foi 
cotado. Um erro de preço é definido, mas não é exclusivamente um preço Bid ou preço Offer que varia para cima ou para baixo 
no preço de mercado médio prevalecente do produto subjacente por mais do tamanho da cotação de spread bid/Offer deste 
produto. Por exemplo, uma cotação bid/Offer por ICM nos contratos trimestrais FTSE de 4804 - 4808 quando o preço corrigido 
foi em 4797 -4801 poderia ser considerado como um Erro de Preço já que ICM Bid a 4804 é mais do que a cotação do spread do 
produto (neste caso 4) fora do ponto médio de (4799) da cotação correta. 

 
"Posição(s)" Significa posições abertas 

 
"Rolling Daily" refere-se a posições que automaticamente se movem para o próximo dia de negociação sem incorrer em 
qualquer perda ou ganho com tais posições normalmente têm uma data de vencimento longa (algumas vezes vários anos no 
futuro e atrair financiamento Overnight. 
 
"Cotação ", "Nossa Cotação", "Cotação ICM" 

É o preço cotado por ICM via uma OTP ou uma DTP ou sobre o telefone. Todas as cotações nos Mercados 
subjacentes são reconhecidas bolsas globais ou por uma contraparte grossista. 
 
"Horas de Cotação", "ICM Horas e Cotação "são os detales de tempo em als Especificações de Contrato quando ICM 
cota seus mercados. A ICM não cota nenhum Mercado fora de suas horas de abertura. 
 
"Venda", 
(inclui "Ir Curto", "Curto", "Posição Curta" é definido acenda uma Transação de venda ou vendendo uma cotação no 
mercado cotado por ICM. 

 
"Tamanho(s)" refere-se ao tamanho da Transação de compra ou venda. O padrão, mínimo e máximo do tamanho de 
operação no tamanho fixo que ICM permite pode diferir de um mercado para outro e produto a produtos com mais 
detalhes em Especificação de Mercados. 
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"Stop", "Stop Loss" é uma ordem para fechar uma posição aberta a um nível padrão. 
 
"Trading Partners" são qualquer um que com ICM tem uma relação contratual por exemplo uma relação de joint venture, 
Sociedade, agência white label ou relação de introduz corretor. 

"Recursos de Negociação " (ou "Margem Livre") ou 

Margem Disponível" é a quantidade de dinheiro disponível em sua conta que pode ser distribuído para uma nova Transação ou 
mover-se para um nível de Stop Loss. 

 
"Transação" significa qualquer operação de compra ou venda ou operação de CFD realizada entre você e ICM (incluindo 
posições fechadas) e inclui qualquer outra transação realizada entre ICM e você e que podem ser acordadas estas de vez em 
quando sobre um caso específico. 
"Mercado Subjacente" são os ativos físicos subjacentes dos quais nossos Mercados são derivados o Mercado em que aqueles 
ativos são operadores 
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	Se uma ação ou um Mercado Subjacente está sujeito a dividendos ou anúncios de notícias fundamentais, e o cliente com uma posição aberta existente na mesma ação, ICM Capital poderia fechar parcial ou tas posições em igual nível equity/margem sobre 200%.
	Se você está operando em sincronia onde há múltiplos clientes colocando operações idênticas, então ICM poderia a sua única discrição tratar esta como uma só. Portanto, se o tamanho da combinação é maior do que a liquidez do mercado e ocorre slippage, ...

	7. Posições Abertas
	As posições podem ser fechadas em qualquer momento dentro das horas de Cotação de ICM (exceto onde os mercados são relevantes e é suspenso ou não está disponível por qualquer razão), a menos que ICM notifique a você qualquer outra coisa. ICM, poderia ...
	Se você não solicitar fechar uma posição antes da Data de Vencimento fornecida que a conta não está em déficit. No entanto, em certas circunstâncias e de acordo com estes Termos e Condições, a ICM pode ter o direito de solicitar fechar as suas posiçõe...
	Se o vencimento da transação não for reconhecido em um dial de trabalho de um Mercado Subjacente importante, então o anterior dia de trabalho que você declara será considerado como Vencimento a menos que uma alternativa seja especificamente declarada ...
	As Posições Abertas automaticamente fecharão em Vencimento (como estão detalhados nas Especificações dos Contratos) em ICM Capital fechando ao preço desse dia. Perguntamos aos nossos clientes com operações existentes em futuros o interesse de tomar as...

	8. Novas Ordens, Ordens de Stop Loss e Ordens Limits
	Existem geralmente dois tipos de ordens basicamente disponíveis:
	Novas Ordens são ordens que não estão conectadas a uma Posição Aberta existente (embora possa fechar Posições Existentes (a menos que ICM expressamente concorde com qualquer coisa (ver 7.2 acima)), se, quando executar, eles criam operações que são opo...
	Todas as ordens Good till Cancelled/Good por Day/Good Until são baseadas em uma base de Cotação Nossa.
	Uma ordem Good till Cancelled só será válida durante as horas de Cotação de ICM para o mercado em questão. Se houver qualquer gap entre o fechamento dos mercados como cotação de ICM sobre uma sessão de negociação e suas reaberturas subseqüentes, inclu...
	Qualquer ordem ou colocação como Stop Losses ou abrir Posições devem:
	Em relação à cotação do mercado por ICM fora das horas de negociação, todas as ordens serão baseadas na Cotação de ICM/ Nossa Cotação e devem ser preenchidos para a Cotação de ICM com base no preço em que é na opinião justa para ICM e razoavelmente em...
	ICM, aceitar colocar ordens em qualquer Mercado durante as horas em que a ICM oferece uma Cotação nesse mercado: No entanto, nenhum Stops ou de ordens de qualquer tipo em qualquer mercado serão executados fora das horas de cotação de ICM para este mer...
	É sua responsabilidade cancelar qualquer ordem que você não exigir. Nenhuma ordem sem cancelar colocada por você poderia ser preenchida por ICM e poderia também causar perdas para você e é sua responsabilidade. Em caso de ordens de Stops Loss se a Tra...
	Uma ordem será executada, quando a Cotação de ICM for alcançada ao preço especificado em sua ordem ou transação através do preço específico. Todas as Cotações são baseadas em um Mercado Subjacente que é a origem desde o reconhecimento da bolsa global ...
	ICM não é obrigado a informar-lhe se uma ordem é preenchida. Esta é a sua responsabilidade para garantir que você sabe se qualquer ordem foi preenchida ou ainda está ativa e se você tem quaisquer dúvidas sobre isso, como aceitar este acordo é a sua ún...
	Uma vez que o nível de um comando de Stop, Limit ou Nova Ordem é alcançado, ICM deve em seu direito permitir que um cliente corrigir este comando antes que ele seja acionado por ICM. Mesmo que você receba qualquer confirmação de um comando corrigido i...
	. A menos que seja estipulado de outra maneira, nenhuma ordem é garantida e estão sujeitas a um Gapping (que é detalhado abaixo em 8.14).
	. Se uma Nova Ordem está sujeita a Gapping (ver 8.14) sobre ativação e a ordem é acionada ao preço que poderia também ter sido ativado, qualquer associação Limit ou ordens de Stops, então a posição imediatamente será fechada com uma perda para o clien...
	Neste Acordo, "Gapping" refere-se a uma ocorrência onde os movimentos dos mercados desde um preço cotado e uma segunda cotação é significativamente diferente da primeira. Onde tal evento acontece, e onde a segunda cotação é através de um nível de orde...
	Existem várias razões porque isso pode acontecer. Alguns dos mais usable são listados abaixo, mas esta lista não significa algo exaustivo.
	8.14.1  porque um Mercado Subjacente particular sobre a qual a ordem é posta abriu e começou a operar a um preço muito diferente do preço de encerramento da sessão anterior;;
	8.14.2 De acordo com o que você deve entender o impacto potencial destes eventos sobre qualquer Ordem que você tenha em sua conta.
	Todos os pedidos (Stop, Limit ou Nova Ordem) estão sujeitos a slippage sobre o mercado aberto. Em situações onde o slippage ocorre durante as horas de negociação, qualquer ordem de compra (nova ou limitada) sob o mercado ou ordem de venda (nova ou lim...
	Onde uma série de ordens poderia ser preenchida para fechar uma Posição de Ordem existente e/ou abrir uma nova Posição então estas ordens serão preenchidas por ICM, em qualquer sequência determinada por ICM. Se este resultado em ordens seguintes com ...

	9. Cálculos de Margens
	Em geral ICM só permitirá que seus clientes operem sobre depósito de Contas (onde o dinheiro deve ser depositado antes de começar a operar)
	Você está de acordo, em prover-nos e manter em sua conta em todo momento tais Margens para cobrir os requisitos de Margens. Você concorda em relatar para cada Transação inserida por você e deve relacionar separadamente cada conta se você tem mais de u...
	O nível mínimo para a definição de seus fundos que você requer para manter sua conta em qualquer momento em particular como margem contra poções abertas é referido a requisitos de Margem. A ICM Capital pode, a seu exclusivo critério, alterar os Requis...
	ICM normalmente monitorar a conta de margem disponível por qualquer Transação. mas reserva-se o direito de exigir mais Margem que poderia ter sido originalmente requerido. Em circunstâncias durante uma alta volatilidade nos mercados, ou dependendo sob...
	ICM mantiene el derecho de cerrar cualquier posición cuando el nivel de salida (equidad/margen) cae bajo el 50% de margen total requerido o el nivel acordado con el cliente. En caso de que el balance o el equity llegue a ser negativo como resultados d...
	Uma ordem oposta com Stop Loss para uma posição pode não necessariamente reduzir a Margem Exigida
	Não obstante, qualquer outra provisão deste Acordo, ICM está autorizada em sua absoluta discrição, permitir qualquer operação por um Tamanho a qual está sobre o máximo do Tamanho único para um mercado em particular.
	O mínimo IMR para qualquer Mercado e nível de saída poderia ser mudado de vez em quando por ICM. Sem aviso prévio para você (por exemplo, durante condições de volatibilidade nos mercados, ou devido a uma iliquidez natural sobre qualquer Mercado Subjac...
	Ocasionalmente novos mercados ou temporários são criados. Estes mercados atraem seus próprios requisitos de margens que poderiam não ser publicados, mas estarão disponíveis por uma demanda.
	Você concorda em fornecer-nos e manter em sua conta em todos os momentos com fundos suficientes com o objetivo de reunir as exigências de margem, e tal compromisso deve ser considerado de forma repetida em cada momento em que você abrir uma Transação...
	Nenhum dos fundos na sua conta e nenhuma margem aplicada à sua Posição (s) representa uma disponibilidade financeira total para ICM..

	10. Chamada à Margem
	É sua responsabilidade monitorar suas Posições Abertas e todos os outros fatores relevantes usados para calcular a Margem paga. ICM, não é obrigado a fazer uma Chamada à Margem a você sempre ou dentro de qualquer período específico. Não somos respons...

	11. Taxas e Pagamentos
	Além dos pagamentos por Margens (como exigimos e detalhamos sobre as Cláusulas 9 e 10 acima) você concorda em pagar tais somas de dinheiro de vez em quando porque nós como resultado de uma Transação ou Posição (incluindo quaisquer encargos e/ou comis...
	Você deve pagar todos os Impostos aplicáveis (VAT) e outros impostos e todos os outros encargos razoáveis incorridos por nós em conexão com qualquer Transação. Qualquer alteração às leis de imposto os cueis resultantes em tributação no futuro por obr...
	No caso em que os eventos de taxas são impostos por crédito ou débito de uma Companhia de Cartões (ou qualquer outro fornecedor) usado para depósitos de seus fundos sobre sua conta, estes poderiam ser cobrados por nós para você. A ICM não será respon...
	Você concorda que poderemos compartilhar comissões e encargos com Companhias Associadas, Parceiros de Negociação ou outros terceiros ou receber ou pagar remuneração a partir de ou em relação a Transações que nós inserimos com você. Detalhes de qualqu...

	12. Especificação de Transações
	As especificações de Contrato, fornecem uma informação importante relação a cada mercado oferecido pela ICM, e os clientes são fortemente advertidos para assegurar que eles entendam estes. As informações fornecidas nas Especificações dos Contratos in...
	ICM tem a melhor disponibilidade para assegurar que as Especificações dos Contratos estejam corretas, mas a ICM se reserva o direito de corrigir qualquer parte das Especificações dos Contratos a qualquer momento.
	Os spreads atuais e/ou taxas de comissão sobre contratos serão cotados para você sobre o solicitado. ICM tem o direito de variar spread ou taxa de comissão sobre qualquer contrato ou variar o Tamanho especificado sem aviso prévio especialmente, mas n...

	13. Vencimento dos Contratos de Futuros
	Na ICM, nós não fazemos roll over para as datas dos contratos de futuros OTC. Todas as posições que se mantêm abertas no vencimento serão fechadas ao preço de fecho do dia pela ICM. Os contratos do mês seguinte estarão disponíveis para operar pelo me...

	14. Extrato de conta
	Se o balanço da sua conta estiver em débito, o montante total do balanço é pago imediatamente. Os pagamentos deveriam ser feitos na moeda na qual o débito é denominado (ou por acordo com ICM e uma taxa de câmbio designada por ICM, e a quantidade dever...
	ICM Capital exige o pagamento imediato de qualquer Balanço de Conta em débito, inclusive para transferir por SWIFT, cartão crédito/débito, ou qualquer outro método de fundos eletrônicos aceitos imediatamente por ICM., e entregues à conta bancária de I...
	ICM  se o direito for reservado e você deve autorizar taxas de juro sobre todas as quantias pagáveis à ICM, sob estes Termos e Condições se os quais não são pagos no prazo de 5 dias de sua dívida até que o pagamento seja realizado totalmente, ICM pod...
	ICM tem o direito de debitar de sua conta ou qualquer outra conta que você mantém qualquer custo de juros, juros ou gastos incorridos em recuperar a referida dívida. Todas as dívidas para ICM são recuperáveis legalmente. ICM ativamente se dedicará qu...
	Ganhos não realizados em nenhuma condição serão pagos ou estarão disponíveis para retiradas eletrônicas ou compensação de suas obrigações para pagar suas perdas realizadas.
	ICM poderia ter o direito de manter os fundos que são necessários para cobrir posições de dinheiro adversas, Requisitos de Margens, e qualquer fundo não declarado (ex. Cheques ou pagamentos por cartão de crédito), realizada as perdas de qualquer outr...
	ICM poderia a qualquer momento, liquidar qualquer obrigação de dívida a você contra qualquer montante devido por você com ICM. ICM reserva-se o direito, sem aviso prévio a você e em sua absoluta discrição, consolidar qualquer ou todas as contas de qu...
	Sem prejuízo de nenhuma das partes neste Acordo, a ICM., poderia exigir a liquidação de todas as posições abertas a qualquer momento e com efeito imediato. Tais liquidações deveriam ser feitas na cotação de ICM prevalente (Nossa Cotação) para cada tr...
	Para evitar dúvidas, temos o direito a qualquer momento de deduzir, sem aviso prévio ou deduzir de você qualquer montante depositado ou creditado à sua conta como erro por nós ou por alguém da nossa parte.

	15. Conflitos de interesses
	ICM reconhece que existe um risco, em determinadas circunstâncias, para os administradores (incluindo diretores não executivos), empregados, consultores ou qualquer outra pessoa direta ou indiretamente relacionada com a ICM, que possam manter interes...
	Para prevenir e minimizar o risco de conflito de interesses. A ICM adotou um número de sistemas e processos que têm como objetivo buscar e identificar e gerenciar todos os materiais de conflito de interesse. Estes são detalhados em nossa Política de ...
	Se você espera ter mais informações sobre a nossa Política de Conflitos de Interesses ou qualquer conflito específico de interesse que você acha que pode afetá-lo, por favor contacte-nos..

	16. Autorização de um Terceiro
	ICM reconhece que, em algumas circunstâncias, pode ser necessário ou atractivo autorizar alguém a gerir a sua conta. Se você fizer isso, é por sua conta e risco, e ambos, você e a pessoa que você autoriza a operar sua conta será necessária para execu...
	Se você tiver aberto uma conta eletronicamente, e não tiver um original de sua assinatura, você não poderá apontar para autorizar um terceiro, até que você nos forneça uma verificação independente exemplo de sua assinatura (ex. Fotocópia de seu passap...
	Você é o único responsável por todas as suas ações de autorizar um terceiro. ICM., tem o direito de aceitar instruções desde o Terceiro até que receba uma carta escrita anunciando desde seu você e declarado que a autorização do Terceiro é revogada. T...

	17. Conclusão
	Você poderia terminar este acordo imediatamente através de uma carta escrita ou anúncio verbal.
	Você pode contatar-nos a qualquer momento via e-mail, escrevendo ou telefonando para nos dar instruções para fechar sua conta. Nós só fecharemos sua conta se você não tiver dívidas conosco e qualquer Posição aberta deverá ser fechada de acordo com a ...
	Você especificamente e incondicionalmente concorda que a ICM tem o direito de fechar ou suspender sua conta com efeito imediato em qualquer um dos seguintes eventos:
	 Você está violando os Acordos (Termos e Condições);
	Se qualquer das partes decidir rescindir este acordo todas as posições devem ser imediatamente fechadas ao preço de cotação atual feito pela ICM, ou em qualquer dos casos, é fechada por qualquer razão, ao preço disponível próximo do razoavelmente fei...
	Nenhuma falta será paga por qualquer uma das partes sobre a cessação do presente Acordo e a rescisão não afetará qualquer direito adquirido. Sobre a terminação por qualquer uma das partes, nós poderíamos consolidar todas ou qualquer de suas contas e ...
	A qualquer momento após a rescisão deste Acordo, poderíamos sem anunciar, fechar qualquer uma de suas Posições.
	Além disso, se um Evento de Insolvência ou Evento de Default ocorrer, ICM poderia (mas não é obrigatório a):

	18. Dinheiro do Cliente
	ICM tentar receber o dinheiro de você ou manter por nós ou de sua parte de acordo com as Normas de Dinheiro do Cliente da FCA.
	ICM manterá todo o Dinheiro do Cliente em conta de banco de cliente.
	No Não é nossa política pagar juros a você por qualquer dinheiro mantido pela ICM.
	No evento que não haja movimento sobre sua conta de balanço por um período dos últimos seis anos, (não obstante qualquer pagamento ou recebimento de encargos, juros ou itens semelhantes) e onde não é permitido transar apesar de ter tomado os resguarda...
	Você não deve atribuir qualquer parte de seus ganhos ou perdas a um terceiro. Um terceiro pode não colocar fundos na sua conta ou retirar fundos da sua conta. Todos os levantamentos da sua conta de balanço devem ser pagos directamente por si (através ...
	Devido à prevenção de fraudes, e de acordo com os regulamentos de Lavagem de Dinheiro ICM. reembolse o dinheiro de volta de onde eles foram gerados. Onde o dinheiro foi depositado por cartões, os fundos serão devolvidos a este cartão onde é possível ...
	Onde o dinheiro foi depositado por transferências bancárias ICM poderia solicitar ver a conta bancária original mostrando o depósito da transferência antes que o reembolso seja feito.
	Onde as contas bancárias foram fechadas ICM pode exigir uma carta do extrato bancário original que a conta foi fechada e que não há fundos devidos para o banco. Antes que a ICM reembolse a uma nova conta bancária, poderá exigir ver o depósito origina...
	Referindo-se a esta Cláusula, se os registros do ICM mostram uma discrepância entre os detalhes do cartão e detalhes das contas do ICM Capital poderia solicitar ver os extratos bancários originais ou qualquer outra evidência relevante, para confirmar...
	ICM poderia transferir para o cliente dinheiro para um terceiro como parte da transferência total ou parte do seu negócio, se, em relação a cada cliente com um interesse no dinheiro do cliente que deseja transferir este contém o consentimento ou instr...

	19. Força Maior
	Eventos de Força Maior são excepcionais, incomuns, ou uma condição de Mercado de emergência que pode prevenir ICM, desde o desempenho de qualquer ou todas as suas obrigações a partir de agora. Elas incluem sem limitação:
	Se concluirmos em nossa avaliação de raciocínio que uma situação de Força Maior existe então poderíamos em nossa absoluta e única discrição:
	Na ausência de fraude ou má fé, ICM pode não ser responsável por você para qualquer perda que você pode sofrer por causa de qualquer ação que você poderia tomar de acordo com esta clausula

	20. Confirmações, consultas sobre Contas, Cumprimento e Compensação
	Uma vez ingressado em qualquer transação ordem ou correção ou qualquer cancelamento de uma ordem ICM os contratos anunciados serão:
	Qualquer ação realizada, afetará a sua conta gatillara um email e/ou uma confirmação sobre a tela. A ausência da confirmação de um email ou confirmação sobre a tela, de uma ação sobre sua conta não afetará a validade de qualquer transação ou Ordem na...
	É sua responsabilidade manter-se atualizado sobre todas as suas Transações e posições. Assim que você receber qualquer nota de contrato você deve verificar e verificar se isso é correto. Assim que a ICM tiver cuidado de qualquer erro, podemos rapidam...
	O seu extrato bancário estará disponível a qualquer momento, a menos que a ICM tenha suspendido suas contas ou um OTP ou um DTP não estejam disponíveis por qualquer razão..
	Se você receber uma nota de contrato por uma Transação ou uma ordem completada que você alega não ter sido transada por você, a ICM deverá ser notificada imediatamente. Se você não receber uma nota de contrato por uma Transação você colocar (ou acred...
	Se você acha que qualquer nota de contrato ou declaração contém qualquer erro, você deve notificar a ICM imediatamente.
	Qualquer pergunta ou disputa de qualquer operação ou conversação, juntamente com detalhes do momento e data da operação ou conversação deveria ser comunicada à ICM., assim que você chegou a estar consciente disto. Se a disputa ou cumprimento não for ...
	No evento que qualquer consulta ou disputa ICM poderia a seu critério fechar imediatamente, nas cotações prevalecentes de ICM ou na primeira cotação disponível, qualquer Posição que está em disputa. Nenhum assunto que haja após os resultados da dispu...
	Seus negócios com a gente poderia ser coberto com o Financial Services Compensation Scheme ("FSCS" ou o "Scheme"). O dinheiro dos clientes está depositado numa conta bancária aberta num banco aprovado. No evento que a ICM pode se tornar insolvente, t...

	21. Alterações destes Termos e Condições
	Estes Termos estão sujeitos a alteração por notícias para você. Qualquer alteração deve ter efeito imediato sobre os serviços de acordo com a Cláusula 22 e deve aplicar-se a todas as Posições e ordens não completadas neste e após a data efetiva da mu...

	22. Notícias
	Todas as notícias serão enviadas para os Clientes de ICM via mensagem de e-mail a menos que ICM receba "falhas na entrega" das mensagens que deverão ser consideradas e que foram recebidas por você. Qualquer alteração no seu endereço de e-mail deve se...
	Qualquer pedido da ICM que nos tenha contactado, por qualquer razão, deve ser vital e agir imediatamente.
	Onde ICM não é notificado ou não recebe notificação do cliente que qualquer notícia ou outras Comunicações tenham sido recebidas pelo Cliente, isto deve ser considerado que tenha estado devidamente no servidor do cliente:
	Qualquer notícia ou outra comunicação dada ou feita sob ou uma conexão com os temas contemplados por este Acordo exceto onde há comunicação oral é expressamente provido para isto, escritos e deveriam ser enviados o endereço abaixo:  Nombre del Parte:...

	23. Limitações e Disponibilidades
	Estes Termos não limitam ou excluem qualquer disponibilidade aumentando fraudes por morte ou danos por motivos de negligência do ICM.
	Sujeito a todas as outras provisões destes Termos e Condições e o Acordo ICM é responsável por você a seu saber ganhos disponíveis. O acima IC Capital Ltd é totalmente responsável para você.
	Você deve nos indenizar e manter-nos segurados em relação a todas as responsabilidades , custos, reivindicações danos e despesas de qualquer natureza de qualquer coisa (presente, futuro contingência ou qualquer coisa, incluindo taxas legais) os quais ...
	Sujeito a Cláusula e 23.5 ou deveria ser responsável:
	Nenhum destes Termos deve ser excluído ou restrito e nenhum dever ou responsabilidade própria por nós para você sob o Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") ou regras da FCA, que poderia no evento de conflito prevalecer sobre estes Termos.
	Se qualquer um destes Termos e Condições podem ser encontrados para não serem executáveis ou inválidos, tais efeitos não executáveis ou inválidos não devem afetar nenhuma das partes destes Termos e Condições (ou a manutenção da proporção da parte afe...
	Você não deve atribuir, transferir, carregar ou subcontratar quaisquer direitos ou obrigações em Avançar.
	ICM não tem a responsabilidade de atribuir, transferir, carregar, subcontratar ou acordar de qualquer maneira com todo ou qualquer de seus direitos e/obrigações adiante incluindo a maneira de transferir o mesmo a uma Companhia Associada ou Sócios do ...

	24. Taxas
	Atualmente, as receitas desde o Trading CFD não estão isentas desde os impostos de Ganhos de Capital. No entanto, não há um imposto fiscal sobre Cfds. Os regulamentos fiscais podem mudar a qualquer momento. É sua responsabilidade garantir que suas at...

	25. Jurisdição Legal
	Todos Termos e Condições, o total dos Acordos e todas as transações comerciais entre ICM e você deveriam ser regidas pelas leis da Inglaterra e todas as partes na qual é residente deveriam estar presentes e estar sujeitas à jurisdição das cortes da I...

	Programa A: Glossário
	Neste acordo  (e também nas expressões definidas sobre o nosso site) as seguintes palavras e expressões devem ter o seguinte:  "Conta de Balanço " é o "balanço efectivo" na sua conta (a sua conta de ganhos e perdas e nenhuma posição aberta).  "Leis ap...
	"Política de Execução" significa Ordens de Política de Execução de ICM capital que pode ser corrigida de vez em quando. Um resumo das atuais Políticas de Execução está disponível em nosso site.
	"IMR" (inclui "Min IMR")significa Margem Inicial necessária que representa o Recurso de Negociação Mínimo (Margem Livre) necessário para abrir uma operação ao tamanho de operação mínimo permitido pelo ICM (ex., se você tem uma conta em Liabas Esterli...
	"Tamanho(s)" refere-se ao tamanho da Transação de compra ou venda. O padrão, mínimo e máximo do tamanho de operação no tamanho fixo que ICM permite pode diferir de um mercado para outro e produto a produtos com mais detalhes em Especificação de Merca...




