
Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender

Benefícios do Seguro Nenhum

Termo: O instrumento de CFD à vista não tem uma data de expiração. Este instrumento não prevê qualquer período de investimento pré-determinado ou 
vencimento do contrato - é um investimento aberto que você pode comprar e vender a seu critério. Informações sobre o horário de funcionamento podem 
ser encontradas no site do ITEU.

Quais são os riscos e o que você poderia receber como retorno?

O resumo do indicador de risco é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos.

Indicador de risco Lower risk 1 2 3 4 5 6 7 Higher risk

Mostra a probabilidade de que o produto perderá dinheiro devido a movimentos nos mercados ou porque não somos capazes de pagá-lo. Classificamos este 
produto como 7 de 7, que é a classe de maior risco. Isto classifica as perdas potenciais de desempenho futuro em um nível muito alto em más condições de 
mercado. Esteja ciente do risco cambial. Quando você negocia um CFD que é denominado em uma moeda que não é a moeda base ou uma moeda que você 
tem em depósito em sua conta conosco, todas as margens, lucros, perdas e créditos e débitos financeiros em relação a esse CFD são calculados usando a 
moeda em que o CFD é denominado. Este risco não é considerado no indicador acima. Se sua conta não tiver capital líquido suficiente para atender às 
exigências de margem, suas posições em aberto serão liquidadas. A perda total que você pode incorrer pode exceder significativamente a exigência de 
margem inicial, mas não pode exceder o capital em sua conta de CFD de varejo. Você pode não conseguir fechar facilmente sua posição ou pode ter que 
vender a um preço que tenha um impacto significativo em seu lucro/perda realizados. Os mercados podem cair da noite para o dia e podemos não conseguir 
fechar sua posição a um preço que evite perdas maiores do que a margem originalmente depositada. Além disso, se a negociação instantânea EU LTD não 
conseguir pagar a você o que lhe é devido, você poderá perder todo o seu investimento.

O QUE É ESTE PRODUTO?

Tipo: Um Contrato de Derivativos por Diferença ("CFD") – CFD sobre índices

Investidor de varejo previsto: Este produto é destinado a investidores que desejam ganhar exposição ao índice do mercado de ações subjacente e que 
entendem que, ao manter este instrumento, recebem exposição ao ativo subjacente em uma base alavancada e podem perder mais do que a margem inicial 
depositada para abrir a posição. No entanto, observe que a ESMA determina que as perdas relatadas por um investidor de varejo não podem, devem exceder 
os fundos investidos na conta de CFD de varejo.


Como exemplo, você deposita 10.000 euros em sua conta de CFD de varejo e abre uma posição longa com um valor nocional de 80.000 euros. A margem 
inicial paga para abrir a posição é de 4.000 euros. Se a posição perder 15% de seu valor inicial e for fechada, você terá reportado uma perda de 12.000 euros. 
A perda vai consumir todo o saldo de sua conta, mas, como investidor de varejo, você não terá que pagar ao ITEU o saldo negativo de 2.000 euros.

Objetivos

 Um CFD de índices não é um instrumento listado, mas é negociado como um contrato de venda livre entre você e a Instant Trading EU Ltd. 
 Um CFD de índice permite que você seja exposto aos movimentos de preços de índices subjacente da bolsa de valores. Um CFD de índice é um acordo 

entre você e a Instant Trading EU Ltd para negociar a diferença de preço do ativo subjacente ao longo de um período. O spread que será negociado é 
determinado pela mudança no preço do índice subjacente. Assim, se o preço de um índice subir, você receberá dinheiro na moeda de liquidação da Instant 
Trading EU Ltd e vice-versa. Você pode comprar CFDs de índices “longos” ou vender CFDs “curtos”, dependendo de sua visão dos movimentos futuros do 
mercado. 

 Um CFD índice é um produto alavancado que requer o depósito de uma quantia menor de dinheiro como margem do que o valor nocional da posição. Para 
investidores de varejo, a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) exige uma margem inicial mínima de 5% ou 10% do valor nocional 
do CFD de índice, dependendo do índice específico, e exige que a ITEU liquide as posições abertas se o patrimônio líquido qualificado (CFDs em dinheiro e 
CFDs de P&L não realizados) em sua conta de CFD cair abaixo da margem inicial exigida de 50% para todas as posições de CFD. Além disso, o ITEU 
estabelece exigências de margem interna com base na volatilidade histórica do índice subjacente e outros fatores e aplicará a exigência de margem 
interna se esta for maior que o exigido pela ESMA.

PRODUTO

NOME DO PRODUTO: CFD sobre índices

Fornecedor do PRIIP: Instant Trading EU Ltd (ITEU)

Autoridade Competente: Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre (a “CySEC” ou “Comissão”) com número de licença 266/15
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OBJETIVO: Este documento fornece para você informações importantes sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. As informações 
são exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza, riscos, custos, ganhos e perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros 
produtos.

Os CFDs são instrumentos complexos e vêm com um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 77,95% das contas de investidores de 
varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com a Instant Trading EU Ltd.  Você deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode arcar com 
o alto risco de perder seu dinheiro.

Os CFDs são instrumentos complexos e vêm com um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 77,95% das contas de investidores 
de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com a Instant Trading EU Ltd.  Você deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode arcar 
com o alto risco de perder seu dinheiro.

OBJETIVO: Este documento fornece para você informações importantes sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. As informações 
são exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza, riscos, custos, ganhos e perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros 
produtos.
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O que acontece se a Instant Trading EU Ltd não conseguir pagar?

O dinheiro dos clientes em poder da Empresa é mantido em contas bancárias segregadas, separadas dos fundos próprios da Empresa, e salvaguardadas 
com instituições de crédito de alta classificação na Europa. A Empresa realiza, diariamente, reconciliações internas e externas conforme exigido pela CySEC 
e prescrito pelas regras da MiFID II para a Empresa, para assegurar que ela mantenha valores adequados nas contas monetárias de seus clientes para 
cobrir todos os fundos dos clientes.


Caso a Empresa não consiga pagar, o cliente pode entrar em contato com o Fundo de Compensação do Investidor (o “ICF”). O ICF é o fundo oficial de último 
recurso para clientes de Empresas de Investimento cipriotas (“CIFs”). Isto significa que o ICF pode pagar uma compensação de até 20.000 euros por cliente 
elegível, se a Empresa não puder cumprir suas obrigações financeiras. O nível real de compensação que será pago pelo ICF será baseado em sua 
reivindicação. O ICF é um órgão independente criado sob a Lei de Serviços e Atividades de Investimento e Mercados Regulados de 2007, da qual a Empresa 
faz parte, pois é autorizado e regulamentado pela CySEC (Número de Licença: 266/15).

Quais são os custos?

A Redução no Rendimento ("RIY") mostra o impacto que os custos totais que você paga terão sobre o retorno do investimento que você poderá receber. Os 
custos totais levam em conta os custos pontuais, contínuos e incidentais. O valor mostrado aqui são os custos cumulativos do próprio produto por um 
período estimado de 1 dia de retenção. Os números assumem que você invista 10.000 euros por um valor teórico de 200.000 euros. Os números são 
estimativas e podem mudar no futuro.

As suposições usadas na análise de desempenho são descritas abaixo:

Cenários de Desempenho:

Cenários de desempenho: A evolução do mercado no futuro não pode ser prevista com precisão. Os cenários mostrados são apenas uma indicação de alguns 
dos resultados possíveis com base nos retornos recentes. Os retornos reais podem ser menores.


Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro baseada em evidências do passado sobre como o valor deste investimento varia. O que 
você obtém variará dependendo de como o mercado atua e por quanto tempo você detém o CFD. Os diferentes cenários mostram o que você pode obter de 
volta em diferentes circunstâncias de mercado, e não levam em conta a situação em que não somos capazes de lhe pagar. Este documento de informações-
chave se aplica a qualquer CFD. Para cada operação em que você entrar, você será responsável pela escolha do instrumento de CFD, o tempo de abertura e 
fechamento, o tamanho da operação (risco), e se deve utilizar algum recurso de mitigação de risco (como ordens stop-loss).


O desempenho e os riscos associados a este produto dependem de uma série de fatores, alguns dos quais são determinados pelo cliente, tais como a 
alavancagem da conta, a alavancagem de utilização e o período de retenção

Custos ao longo do tempo


A pessoa que vende ou o aconselha sobre este produto pode cobrar outros custos. Se 
assim for, esta pessoa fornecerá a você informações sobre estes custos e lhe mostrará 
o impacto que todos os custos terão sobre seu investimento ao longo do tempo.
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Composição dos custos

A tabela abaixo mostra:

• O impacto dos diferentes tipos de custos.

• O que as diferentes categorias de custo significam.

SPX500.x/SPX500.i; Um lote longo

* spread mostrado é o spread médio flutuante em pontos  
** os swaps são mostrados em % por ano 
*** a comissão é mostrada por transação (por lado)

Quanto tempo devo mantê-lo, e posso retirar dinheiro antecipadamente?

Período de retenção recomendado (mínimo obrigatório): Nenhum

Não há período de retenção recomendado ou período mínimo de retenção. Não há consequências de você optar por encerrar sua posição além de 
terminar sua exposição ao ativo subjacente naquele momento.

O encerramento antecipado pode ocorrer no caso de sua conta não ter fundos suficientes para suportar a exigência de margem para sua posição, como 
consequência de certas ações corporativas, ou se a Instant Trading EU LTD por outros motivos decidir suspender o CFD, ou se a Instant Trading EU LTD se 
tornar insolvente.

De que forma posso apresentar uma reclamação?

Você deve enviar uma reclamação pelo e-mail compliance@instaforex.eu. Uma cópia do Procedimento de Tratamento de Reclamações da Empresa pode 
ser encontrada aqui.

Se você não estiver satisfeito com a decisão final da empresa, você pode apresentar uma reclamação ao Financial Ombudsman em 
http://www.financialombudsman.gov.cy.

Outras informações importantes

Documentos adicionais importantes, como Termos e Condições, Política de Execução de Pedidos, Política de Privacidade, Divulgação de Riscos, Pilar III, 
etc., estão incluídos aqui. Estes são documentos importantes para você ler e entender antes de abrir uma conta e começar a negociar com a empresa.

*

***

**


ECN VIP

ECN VIP

https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/pt/complaint_handling_procedure.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy
https://www.instaforex.eu/pt/legal_documentation

