Informação para os clientes da XTB acerca da possível saída do Reino Unido da
União Europeia (o chamado "Brexit")
Em função da anunciada saída do Reino Unido da União Europeia a 29 de Março de 2019 a
XTB informa sobre a possibilidade de ocorrência de situações fora do normal nos mercados
financeiros nos dias precedentes e sucedentes a essa data.
Condições de mercado anormais, tal como instrumentos com liquidez reduzida e possibilidade
de não execução de ordem, spreads alargados e alterações rápidas e bruscas de preço, saltos
ou quebras acentuadas no preço na abertura de mercados podem ocorrer em instrumentos
de FOREX, nos quais um dos pares seja a libra esterlina (GBP), e em instrumentos cujo valor
dependa do valor de empresas britânicas ou empresas cotadas em praças do Reino Unido
(CFDs de acções, ações e ETF CFDs). As dificuldades acima mencionadas podem também
afectar outros Índices de ações. Devido ao facto de o Reino Unido ser um local de negociação activa para algumas matérias-primas, tais como metais e metais preciosos, condições de
mercado anormais podem-se verificar para esses instrumentos. O Banco de Inglaterra é também o principal depósito de moedas globais em ouro, o que poderá ter impacto no comportamento das moedas cujas reservas se encontrem depositadas no Reino Unido.
A XTB não excluí a possibilidade de que a situação actual no Reino Unido passa desencadear
a hipótese de manipulação do câmbio da libra esterlina, entre outros através da publicação
de informação falsa nos media ou ataques especulativos.
A XTB gostaria também de relembrar que as suas contas de cliente estão protegidas no caso
de saldo negativo. Por favor consulte o regulamento relativo à prestação de serviços relevante para mais informação.
Caso tenha quaisquer dúvidas ou questões acerca do efeito do Brexit na actividade da XTB,
oferecemos aos nossos clientes a possibilidade de contactarem o nosso Apoio ao Cliente
através de correio electrónico: support@xtb.pt ou telefone: +351 211 222 980
Neste momento, a XTB não tem planos para deslocar serviços de investimento. A XTB também não tem planos para alterar a sede da sua subsidiária – XTB Limited com sede em Londres.
Como consequência, o nível de segurança dos fundos dos clientes controlados pela XTB não
irá mudar.
Notificamos que como consequência do Brexit, alguns dos contratos da XTB com os seus
provedores de serviços poderão ser renegociados. Isto aplica-se aos contratos com provedores sediados no Reino Unido. A renegociação destes contratos poderá levar à necessidade de
alterar a documentação dos clientes. Como resultado do Brexit, alguma informação pessoal
poderá ser transferida para fora da União Europeia. A XTB encontra-se a monitorizar atenciosamente a situação no Reino Unido, cooperando neste assunto com a XTB Limited. A XTB
notificará os seus clientes de quaisquer alterações que terão ou poderão ter impacto na sua
situação legal, de acordo com a legislação aplicável em vigor.
Para mais informação contacte o nosso Apoio ao Cliente através dos contactos acima indicados.
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