Disclaimer de riscos, válido a partir de 1º de abril de 2017
XTB International Limited (XTB) é autorizada e regulada pela Comissão de Serviços Financeiros Internacionais em Belize. (Licença IFSC:
IFSC/60/413/TS/19). XTB está registrado em Belize sob o número de registro 153.939 endereço da empresa: 35 Barrack Road, 3rd Floor,
Belize City, Belize, C.A.
Neste aviso, fornecemos informações para ajudá-lo a entender a natureza e os riscos de nossos produtos e serviços. No entanto, este
Aviso de Risco não divulga todos os riscos e outros aspectos significativos de CFDs, Equity CFDs e Trades de Opções. Você não deve usar
nossos produtos a menos que você entenda a natureza da negociação de derivativos (OTC), como ela funciona, como obter lucro ou
prejuízo e a extensão de sua exposição a riscos e perdas. Se você tiver alguma dúvida, você deve procurar aconselhamento profissional.
Tenha em mente que os instrumentos financeiros oferecidos pela XTB podem não ser adequados ou apropriados para muitos clientes.
Você deve operar conosco por sua conta e risco e não será protegido por nenhum sistema ou contrato de compensação legal em Belize,
em qualquer caso.
Ao participar do mercado de derivativos de balcão, você está colocando as transações em relação aos movimentos dos preços fixados
pela XTB. Embora nossos preços se refiram aos preços do subjacente, eles não são retirados diretamente de uma única fonte. Isso
significa que nosso preço pode ser diferente de qualquer preço de troca ou de mercado, para o ativo ou índice subjacente relevante.
Podemos alterar nossos preços a qualquer momento, principalmente levando em conta as alterações no subjacente a que nossos preços
se referem. Se você faz um lucro ou uma perda depende de como nosso preço se moveu entre, quando você abriu e fechou sua transação.
Nossos termos e condições esclarecem como você obtém lucros ou perdas e nossa Política de Execução de Ordens dá mais detalhes
sobre nossos preços.
O conteúdo do site e todos os outros materiais fornecidos a você por nós de qualquer forma, foram preparados com cuidado e diligência
e com o conhecimento do autor e estão preparados apenas para fins informativos. Eles não constituem conselhos de investimento sob
as leis de Belize. Nós não somos responsáveis pelas decisões de investimento, nem pelas perdas ocasionais geradas pelas informações
que vêm de nós. Todas as instruções de negociação colocadas pelo cliente são decisões de investimento independentes do cliente. O
cliente deve sempre basear suas decisões de investimento em seu próprio julgamento.
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