
Contrato de Uso do Sistema CopyTrade.

O presente Acordo Tripartido (doravante denominado "Acordo") é feito por e entre a ForexMart
(doravante referida como a "Empresa"), uma cliente ForexMart que pretende copiar negociações
online de qualquer cliente da Empresa com o objetivo de ter lucro e compreender claramente
todos os riscos financeiros (doravante denominado “Seguidor”), e um cliente - um participante do
sistema CopyTrade - que pretende permitir que o Seguidor copie suas negociações (doravante
denominado “Trader”).

1. Definições

"Empresa" significa o Grupo ForexMart que fornece uma plataforma de negociação e um
sistema de pagamentos e liquidações entre o Seguidor e o Trader (doravante referido como o
sistema CopyTrade).

"Trader" significa um cliente da Empresa registrado no sistema CopyTrade como um Trader com
a finalidade ou com a intenção de fornecer suas negociações para cópia, também gerenciando
sua conta em seu próprio nome e em nome dos Seguidores que usam o sistema para copiarem
seus negócios.

"Seguidor" significa um cliente da Empresa registrado no sistema CopyTrade como o Seguidor
com a finalidade ou intenção de copiar negociações do Trader que participa do sistema
CopyTrade.

"Monitoramento" significa uma página específica no site da Empresa que contém informações
sobre Traders. Esta página está publicamente disponível no site da Empresa na seção
CopyTrade da Área do Cliente e a Área do Seguidor.

2. Disposições Gerais

1. Descrição do sistema CopyTrade

O sistema CopyTrade é um produto de software desenvolvido e de propriedade da Empresa e
projetado para implementar e automatizar tecnicamente todos os processos de cópia entre as
contas de negociação registradas na Companhia. O sistema CopyTrade deve fornecer os
seguintes processos automatizados:

1. Cadastro do Seguidor no sistema CopyTrade;

2. Cadastro do Trader no sistema CopyTrade;

3. Assinatura do Seguidor na conta do Trader para fins de cópia de ordens do trader para a
conta do seguidor.

4. Cálculo de uma comissão paga pelo Seguidor ao Trader por cópias e executou
negociações lucrativas;

5. Cálculo de uma comissão por dia de assinatura paga pelo Seguidor ao Trader;

6. Comissão creditada na conta do Trader;

7. Alterações feitas pelo Trader nos parâmetros de cópia de seus negócios;



8. Alterações feitas pelo Seguidor nos parâmetros de assinatura para cópia de negócios;

9. Informações em tempo real sobre a conta do Trader exibida na Área de Seguidor.

2. O sistema CopyTrade está disponível na Área do Cliente para qualquer cliente da
Empresa registrado no sistema CopyTrade como seguidor ou trader. O artigo 6 do acordo
fornece regulamentos técnicos do sistema CopyTrade.

3. O sistema CopyTrade traz riscos relacionados tanto com as negociações feitas pelo
Trader e os copiados pelo Seguidor. Além disso, pode haver interrupção técnica devido às
desvantagens da plataforma de negociação ou do sistema CopyTrade.

3. Direitos e obrigações da Empresa.

O presente Acordo define os direitos e obrigações da Empresa, além de os direitos e obrigações
especificados no Contrato de Oferta Pública aceito quando um cliente abre uma conta de
negociação. Desde que os servidores da Empresa funcionem corretamente, a Empresa deve
cumprir todas as obrigações especificadas neste Acordo.

1. Copiando negócios

A Empresa deve aprovar o pedido do Seguidor para copiar as negociações da conta do Trader
para a conta do seguidor dentro de 30 minutos após o trader aceitar a solicitação.

A Empresa deve copiar as negociações da conta do Trader para a conta do Seguidor
em tempo real com atraso máximo de 2 minutos.

Pedidos que permanecerem abertos por menos de 2 minutos não podem ser copiados da
conta do Trader para a conta do seguidor.

Se o Trader ajustar os níveis de Stop Loss ou Take Profit de uma posição aberta dentro do
Sistema CopyTrade, as alterações acima podem ser aplicadas às negociações copiadas do
Seguidor com um atraso de cerca de 1-2 minutos. O cliente deve concordar com as possíveis
consequências deste atraso.

As opções adquiridas menos de 2 minutos antes de sua ativação não podem ser copiadas da
conta do Trader para a conta do Seguidor.

2. Lucros e perdas

Depois que o Trader receber uma solicitação para copiar as negociações, a Empresa deverá
registrar os lucros e perdas de negociações abertas pelo Trader, bem como negociações
copiadas para a conta do seguidor regularmente. Esses registros devem ser fornecidos uma vez
por hora e ser disponíveis na Área do Cliente e na Área do Trader.

3. Cancelamento da assinatura do sistema CopyTrade

Se o Seguidor ou Trader fizer uma solicitação para cancelar a assinatura, a Empresa deve
processá-la em 30 minutos. Os lucros a serem pagos ao Seguidor podem ser diferentes dos
lucros exibidos na área do seguidor quando a assinatura é cancelada, incluindo casos em que o
Trader sofreu perdas,



com suas negociações fechadas por uma ordem stop-out no momento no qual a informação
estava sendo atualizada.

4. Proteção dos fundos do Seguidor de retiradas do Trader

A Empresa deve garantir que o Trader não seja capaz de retirar fundos da conta do seguidor
durante o período de assinatura. Além disso, o Trader não consegue retirar os fundos
necessários para manter as posições abertas.

5. Fornecimento de detalhes de contato

A Empresa deve garantir que as informações de contato do Trader (e-mail e número de telefone) e
as estatísticas de sua conta estejam publicamente disponíveis na página de monitoramento. As
informações fornecidas podem ser usadas para entrar em contato com o Trader.

A Empresa deve garantir que os detalhes de contato do Seguidor (e-mail e número de
telefone) estejam disponíveis para o Trader cujas negociações estão sujeitas a cópia. A
informação deve tornar-se disponível para o Trader após o pedido de um seguidor para
copiar as negociações ser aceito pelo Trader.

6. O Trader reconhece o direito da Empresa de cancelar, parcial ou totalmente, quaisquer
lucros obtidos pelo Trader no sistema CopyTrade se a Empresa descobrir que o Trader
comprometeu a imagem pública da Empresa por qualquer meio de comunicação, incluindo e-mails,
mensagens internas enviadas ao seguidor, por meio de uma descrição de um projeto CopyTrade na
página de monitoramento e redes sociais, etc.

7. A Empresa tem o direito de alterar qualquer informação sobre o Trader sem prévio aviso se a
empresa descobrir que o trader forneceu informações deliberadamente, em parte ou no todo, que
repetem ou se assemelham às informações fornecidas por outros Traders, o que pode ser enganoso
para o Seguidor. Em alguns casos, a atividade do Trader no sistema CopyTrade pode ser encerrada.

8. A Empresa garante comissões de crédito ao Trader se suas negociações forem
recopiadas por outros Traders. Assim, se o Trader №2 copiar as negociações do Trader №1 e
as vender para o seguidor №3, então o Trader №2 deve pagar 10% da comissão paga para ele
/ ela pelo seguidor ao Trader №1. Ou seja, a comissão é paga de acordo com o Parágrafo 6.9
do presente Acordo.

9. A Empresa garante que os parâmetros de assinatura escolhidos pelo Seguidor serão
reconhecidos. As negociações são copiadas da conta do Trader para a conta do Seguidor em termos
determinados pelo Trader nas configurações selecionadas pelo Seguidor. Os termos de cópia
permanecerão os mesmos por um determinado período de assinatura quando o Seguidor assinar com
o Trader. Caso o Trader altere os termos de cópia, estas condições serão aplicadas apenas a novas
assinaturas.

4. Direitos e obrigações do seguidor

O presente Acordo determina os direitos e obrigações do Seguidor, além disso aos direitos e
obrigações estabelecidos pelo Contrato de Oferta Pública que foi aceito pelo Cliente durante o
processo de registro. O seguidor deve exercer os direitos até ao limite permitido pelas instalações
de software e hardware da Empresa. No caso de problemas técnicos e / ou falhas de software, a
Empresa não pode garantir que os direitos do seguidor serão respeitados na íntegra.

1. Reconhecimento de risco



O Seguidor, por meio deste, reconhece e considera todos os riscos indicados no Artigo 7 do
Acordo atual. O Seguidor entende que as informações sobre possíveis riscos contidos na
divulgação de risco atual pode não ser completo e assume quaisquer riscos razoavelmente
causados pela Empresa ou por terceiros.

2. Reconhecimento do regulamento técnico da CopyTrade

O Seguidor reconhece e aceita os regulamentos técnicos do sistema CopyTrade descrito no
Artigo 6 deste e quaisquer riscos a eles relacionados.

3. Reconhecimento do status da Empresa abaixo

O Seguidor reconhece que, nos termos do presente Acordo, a Empresa deve fornecer
a implementação técnica do sistema CopyTrade e não será responsável pelos
resultados da negociação na conta do Trader.

4. Entre em contato com o Trader sobre gerenciamento de contas

O Seguidor deve entrar em contato com o Trader diretamente sobre qualquer questão
relacionada à gestão da conta do Trader usando as informações de contato fornecidas de
acordo com o parágrafo 3.5 do presente Acordo, se algum dos termos de cópia não forem
indicados claramente pelo Trader no sistema CopyTrade.

5. Copiar negociações da conta do Trader

O Seguidor pode solicitar a cópia de negociações da conta de um Trader preferencial no Área de
seguidor. O pedido de cópia de negócios não garante que será aceito pelo Trader. O processo de
cópia de negócios deve começar dentro de 30 minutos após a solicitação ter sido aceita pelo
Trader. O seguidor pode copiar negociações de um número ilimitado de contas.

6. Acesso às estatísticas da conta do Trader

O Seguidor deve ter acesso total às estatísticas da conta do Trader, incluindo os dados no
saldo, patrimônio e lucros disponíveis em tempo real que é atualizado uma vez por hora em
condições normais de mercado. Com base nessas informações, o Seguidor pode decidir
cancelar a assinatura do Trader. No entanto, o seguidor deve estar ciente de possíveis atrasos
em atualizações de informações que não devem exceder 1 hora em condições normais de
mercado.

7. Fechamento de negociações na conta do seguidor

As negociações na conta do Seguidor serão encerradas em tempo real após seu encerramento
na conta do Trader ou automaticamente de acordo com o parágrafo 6.13 deste documento,
exceto nos casos descritos no parágrafo 7.5. Além disso, a plataforma deverá permitir que o
Seguidor feche as ordens copiados a seu critério.

8. Cancelamento de assinatura

A assinatura para operações de cópia será cancelada se:

1. O Trader ou Seguidor solicitou o cancelamento da assinatura;

2. Os fundos disponíveis na conta do Seguidor não são suficientes;



3. Os fundos disponíveis na conta do seguidor não são suficientes para pagar a
comissão para o Trader.

5. Direitos e obrigações do Trader

O presente Acordo determina os direitos e obrigações do Trader, além dos direitos e obrigações
estabelecidos pelo Contrato de Oferta Pública que foi aceito pelo Cliente durante o processo de
registro. O Trader deve desfrutar dos direitos de uma extensão habilitada por recursos de
software e hardware da Empresa. No evento de problemas técnicos e / ou falhas de software, a
Empresa não pode garantir que os direitos do Trader sejam respeitados na íntegra.

1. Reconhecimento de risco

O Seguidor, por meio deste, reconhece e considera todos os riscos indicados no Artigo 7 do
Acordo atual. O Seguidor entende que as informações sobre possíveis riscos contidos na
divulgação de risco atual pode não ser completo e assume quaisquer riscos razoavelmente
causado pela Empresa ou por terceiros. O Trader reconhece plenamente responsabilidade por
quaisquer perdas incorridas por ele / ela ou seus seguidores que possam resultar de sua
negociação Forex.

2. Reconhecimento do regulamento técnico da CopyTrade

O Trader reconhece e aceita os regulamentos técnicos do sistema CopyTrade descritos no
Artigo 6 deste e quaisquer riscos a eles relacionados.

3. Reconhecimento do status da Empresa abaixo

O Seguidor reconhece que, nos termos do presente Acordo, a Empresa deve fornecer a
implementação técnica do sistema CopyTrade e não será responsável pelos resultados da
negociação na conta do Trader. A Empresa não é principal ou beneficiária de quaisquer
negociações e / ou lucros do Trader.

4. Entre em contato com o seguidor sobre gerenciamento de contas

O trader deve entrar em contato diretamente com o Seguidor sobre qualquer questão relativa à
gestão da conta do Trader usando os dados de contato fornecidos de acordo com o Parágrafo
3.5. de o presente Acordo, se algum dos termos de cópia não forem claramente declarados pelo
Trader no Sistema CopyTrade. O Trader deve responder à solicitação do Seguidor no prazo de 72
horas durante o período de assinatura e dentro de 30 dias após a assinatura ter sido cancelada.

5. Informações sobre monitoramento

Assim que o Trader estiver cadastrado no sistema CopyTrade, sua conta será adicionada
automaticamente à lista de Monitoramento, que está disponível no site da Empresa e na Área
do Cliente.

6. Copiar negociações da conta do Trader

Uma vez que o Trader esteja cadastrado no sistema CopyTrade, ele / ela pode aceitar
solicitações de Seguidores para copiar negócios. O Trader tem o direito de rejeitar a solicitação a
qualquer momento. No entanto, se o Seguidor sofre perdas como resultado de operações de
cópia, o Trader não pode cancelar a assinatura somente por sua própria decisão e sem prévio
aviso.



7. Cancelamento da assinatura no sistema CopyTrade

As operações de cópia no sistema CopyTrade devem ser canceladas nos seguintes casos:

1. o Trader cancela a assinatura clicando em “Cancelar assinatura” na área do Trader;

2. o Seguidor cancela a assinatura clicando em “Cancelar assinatura” na área de seguidor;

3. o Seguidor não tem fundos na conta para pagar uma comissão ao Trader;

4. a Empresa cancela a assinatura após o Seguidor e o Trader terem apresentado uma
solicitação de cancelamento ao Departamento de Suporte.

8. Caso o Seguidor sofra perdas com operações copiadas, o Trader não pode cancelar a
assinatura do Seguidor somente por sua própria decisão sem prévio aviso.

9. Comissão a ser paga ao Trader

Caso o Seguidor tenha recebido lucros das negociações copiadas dentro da assinatura
período, uma comissão estabelecida no Artigo 6 deste documento será creditada à conta do
Trader ou outra conta, se especificada, de acordo com o parágrafo 6.9.

6. Regulamentos Técnicos do sistema CopyTrade

1. Os regulamentos técnicos do sistema CopyTrade devem descrever uma série de
processos e sua duração. O Trader e o Seguidor reconhecem e assumem quaisquer
possíveis deficiências dos processos aqui descritos devido a problemas técnicos e / ou falhas
de software.

2. Os regulamentos técnicos do sistema CopyTrade devem ser aplicados aos
seguintes processos:

1. Registro do Seguidor e do Trader com o sistema CopyTrade na Área do Cliente da Empresa;

2. Armazenamento de informações de contato do Trader e do Seguidor. As informações
devem ser utilizadas para comunicação das partes do presente Acordo;

3. A solicitação do Seguidor para copiar as negociações;

4. A aceitação ou recusa do Trader ação do pedido do seguidor;

5. Registro das negociações copiado pelo Seguidor da conta do Trader;

6. Registro de pares de moedas nas negociações a serem copiados pelo Seguidor;

7. Registro de uma comissão por cada negociação lucrativa a ser paga pelo Seguidor ao
Trader;

8. Registro de uma comissão por lote de 0,01 de cada negociação lucrativa a ser
paga pelo Seguidor do Trader;

9. Registro de participação nos lucros a ser paga pelo Seguidor ao Trader;



10. Registro de uma comissão diária a ser paga pelo seguidor ao Trader todos
os dias excluindo fins de semana e dias de folga no Forex;

11. Cópia online de negociações para a conta do Seguidor a partir da conta do Trader;

12. A solicitação do Seguidor para cancelar a assinatura;

13. A solicitação do Trader para cancelar a assinatura;

14. Término da cópia da negociação da conta do Trader para a conta do Seguidor;

15. Fornecer a cada seguidor acesso às estatísticas no sistema CopyTrade na lista de
monitoramento e detalhes na conta do Trader;

16. Fechamento automático de negócios na conta do seguidor.

3. Registro

1. Registro do Seguidor

Depois que um cliente aceita o presente Acordo na Área do Cliente da Empresa, está cadastrado
no sistema CopyTrade como Seguidor. Durante o processo de registro, o Seguidor deve inserir
suas informações de contato (e-mail, número de telefone e mensageiros da web) que devem
estar disponíveis para os Traders cujas negociações
Cópias do seguidor. O Seguidor pode alterar seus dados de contato a qualquer momento. A Área
do Seguidor estará disponível para o Seguidor na Área do Cliente da Empresa após o Seguidor
concluir o registro.

2. Registro do Trader

Depois que um cliente aceita o presente Acordo na Área do Cliente da Empresa, está cadastrado
no sistema CopyTrade como Trader. Durante o processo de registro, o Trader deve inserir seus
dados de contato (e-mail, número de telefone e mensageiros da web) que devem estar
disponíveis para os Seguidores que copiam as negociações da Conta do Traders. O Trader pode
alterar as informações de contato a qualquer momento.

Durante o processo de registro, o Trader deve definir o valor de uma comissão a ser creditado na
conta do Trader da conta do Seguidor por cada negociação lucrativa fechada copiada pelo
seguidor, e uma comissão a ser creditada da conta do seguidor por cada dia de assinatura, exceto
dias de folga no Forex. A Área do Trader deve estar disponível para o Trader na Área do Cliente
da Empresa após o Trader ter concluído o registro.

3. Ao selecionar um Trader, o Seguidor deve prestar atenção ao tipo de conta do Trader. O
Seguidor e o Trader devem ter o mesmo tipo de conta para realizar uma cópia bem-sucedida de
negociações. Caso contrário, a assinatura do Trader selecionado ficará indisponível.

4. Solicitação do seguidor para copiar negociações

O Seguidor deverá solicitar a cópia das negociações do Trader selecionando o Trader
no Lista de monitoramento.



Caso o Trader aceite a solicitação, o sistema deve iniciar as operações de cópia online dentro de
30 minutos após a aceitação. Caso o Trader tenha recusado o pedido, o sistema não começará
a copiar negociações para a conta do seguidor.

5. Aceitação de solicitações comerciais de cópia pelo Trader

O Trader tem acesso a novas solicitações de troca de cópias na Área do Trader. O Trader tem
o direito de aceitar / rejeitar qualquer pedido, escolhendo uma opção correspondente na Área
do Trader dentro de 72 horas após o recebimento de uma solicitação. A solicitação ignorada
pelo Trader será cancelada automaticamente nas próximas 72 horas após o recebimento da
solicitação.

6. Copiar negociações para a conta do seguidor

Depois que o Trader aceitar uma solicitação para copiar suas negociações para a conta do
Seguidor, o sistema começa a copiar negociações em tempo real dentro de 30 minutos.

7. Cancelamento de operações de cópia para a conta do Seguidor

Quando o Seguidor cancela a assinatura de operações de cópia, o sistema interrompe o
processo de cópia em 30 minutos.

8. Atualização de dados sobre lucros do Trader / Seguidor

Os dados sobre os lucros do Trader e do Seguidor são atualizados regularmente. Esta
informação é destacada na Área do Trader / Área do Seguidor.

9. Comissões creditadas na conta do Trader

O cálculo e a cobrança de comissões na conta do Trader são processados de forma completamente
automática. Se a assinatura for cancelada e o Seguidor obtiver lucro, uma comissão por transação, uma
comissão por lote de 0,01 e uma parte do lucro serão retidas da conta do seguidor e creditada na conta do
Trader. A comissão é calculada com base nos resultados de negociação (lucro total e perda total),
recebidos durante o período da assinatura no sistema CopyTrade. Uma comissão diária
é retida da conta do Seguidor e creditada na conta do Trader no final de cada dia, exceto para
dias de folga Forex.

10. Reposição da conta do Trader

O Trader pode depositar fundos em sua conta seguindo um procedimento padrão na seção de
segurança no site oficial da Empresa. Os fundos depositados são creditados a uma conta do
Trader depois de recebidos pela Empresa.

11. Reposição da conta do seguidor

O Seguidor pode depositar fundos em sua conta seguindo um procedimento padrão na seção de
segurança no site oficial da Empresa. Os fundos depositados são creditados para a conta do Seguidor
após serem recebidos pela Empresa.

12. Acesso às estatísticas no sistema

CopyTrade As estatísticas no sistema

CopyTrade incluem:



1. Acompanhamento de contas na Área de Cliente. A página de monitoramento também
pode ser apresentada no site oficial da Empresa e / ou sites de parceiros oficiais da Empresa;

2. Dados de saldo e margem livre no momento da última atualização;

3. A cópia atual das negociações da conta do Trader e do histórico de assinaturas;

13. As estatísticas CopyTrade fornecidas pela Empresa são destinadas ao Seguidor para que
ele / ela possa monitorar a atividade do Trader. Ao mesmo tempo, o Trader e o Seguidor devem
estar cientes de possíveis atrasos nas atualizações de estatísticas que não excedem 1-2 horas
em condições normais de mercado.

14. Fechamento automático de negociações na conta do seguidor.

1. Se o seguidor não tiver fundos suficientes para copiar as negociações, todas as
negociações recentemente copiadas na conta do seguidor será cancelada ao preço atual.
Negociações não serão fechadas se o Seguidor ativa a opção na Área do Cliente que mantém
as negociações abertas em caso de fundos insuficientes para abrir novas negociações.

2. Se o Seguidor não tiver fundos para pagar uma comissão ao Trader, tudo recentemente
copiado nas negociações na conta do seguidor serão fechadas ao preço atual.

15. Se as contas do Trader e do Seguidor forem registradas no nome da mesma pessoa
física ou jurídica ou parente próximo, os pedidos não podem ser copiados entre tais contas se
uma comissão por lote for definida.

16. No caso de posições opostas, negociações parcialmente fechadas não são copiadas
para a conta do Seguidor.

7. Aviso de risco

1. Ao se registrar no sistema CopyTrade, o Trader e o Seguidor reconhecem e aceitam este
aviso de risco.

2. O Seguidor entende claramente o risco de perda relacionado à negociação malsucedida
na conta do Trader.

3. O Seguidor reconhece que os dados fornecidos nas estatísticas CopyTrade como
especificados no Parágrafo 6.12 deste Acordo pode ser diferente das informações reais.
Entre outras coisas, o Trader pode sofrer perdas significativas no momento em que as
estatísticas ainda não foram atualizadas. Atrasos na atualização de saldo, margem livre e
outras informações não devem exceder 1-2 horas em condições normais de mercado.

4. O Seguidor reconhece e aceita todos os riscos relacionados a atrasos na atualização
das estatísticas nos lucros, equilíbrio e margem livre. O seguidor entende que os dados
fornecidos na área do Seguidor podem diferir das informações usadas para calcular os lucros
recebidos pelo Seguidor de operações de cópia.

5. O Seguidor e o Trader reconhecem e aceitam todos os riscos relacionados a atrasos
no processamento do sistema de pedidos e negociações que podem exceder 30 minutos. Em
caso de problemas técnicos, a Empresa não garante a aceitação ou cancelamento oportuno
de assinaturas, atualizações e transações. Em caso de atraso, a Empresa se reserva o direito
de sincronizar posteriormente o resultado das negociações entre o Trader e o Seguidor. O
Seguidor e o Trader reconhecem e aceitam todos os riscos relacionados a atrasos no sistema
de Copytrading que possam causar qualquer tipo de perda para o Trader ou o Seguidor.



8. Reclamações e disputas

1. O Trader e o Seguidor são obrigados a fazer todos os esforços para resolver quaisquer
reclamações e disputas relacionadas aos regulamentos técnicos do sistema CopyTrade por meio
de comunicação por e-mail com a Empresa. As partes se comprometem a manter todas as
informações confidenciais até que a reclamação ou disputa seja resolvida.

2. A Empresa deve responder a todas as reclamações e disputas relacionadas ao
funcionamento do sistema CopyTrade no prazo de 30 dias a partir da data de recebimento. A
empresa não lida com quaisquer reclamações ou disputas relacionadas a perdas que são o
resultado da atividade do Trader no mercado cambial.

3. Todas as reivindicações e disputas estão sujeitas a este Contrato e bom senso, no caso
qualquer aspecto do sistema CopyTrade não seja divulgado neste Acordo.

9. Língua

1. O idioma deste Contrato é o inglês.

2. Por conveniência, a Empresa pode fornecer a versão do Contrato em um idioma
diferente do inglês. A versão traduzida do Acordo é de caráter meramente informativo.

3. Em caso de discrepâncias entre a versão em Inglês deste Acordo e qualquer tradução, a
versão em inglês prevalecerá.


