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Política de execução de pedidos, em vigor desde 14 de fevereiro de 2022 

1. Provisões gerais
1.1. A XTB tem a obrigação de agir honesta, justa e profissionalmente de acordo com o melhor interesse de seus clientes.  O XTB 

adotou, portanto, uma Política de Execução de Ordem tbt (a seguir, referida como "a Política"), que determina a descrição 

detalhada da execução de ordens para alcançar os melhores resultados possíveis para os clientes. 

1.2. Esta política é parte integrante do contrato e deve ser lida e compreendida em conjunto com o "Regulamento de Prestação de 

Serviços" da XTB (doravante "o regulamento"). 

1.3. Esta política aplica-se apenas a clientes de varejo ouvarejo. 

1.4. O XTB revisa esta política pelo menos uma vez por ano. Além disso, o XTB também revisa sempre que há uma mudança 

significativa que tem um efeito permanente sobre a capacidade do XTB de continuar a obter o melhor resultado possível no 

cumprimento dos pedidos de clientes nos sistemas previstos  nesta política. O XTB avalia se houve uma mudança significativa em 

relação à gama de fatores mais bem executados no escopo de conformidade com o requisito superior mais bem executado.   

1.5. Quaisquer alterações a esta política são notificadas aos clientes, conforme especificado nosregulamentos. 

1.6. A XTB atua como uma contraparte nas transações para executar o Pedido do Cliente. O XTB atua de acordo com as disposições 

legais pertinentes sobre a prevenção de conflitos de interesse. 

1.7. Os pedidos de clientes são executados nos mercados over the Counter (OTC), ou seja, as encomendas são executadas fora dos 

mercados regulamentados, com as quais o cliente concorda. 

1.8. O XTB atua no melhor interesse do Cliente, o que significa que o XTB toma todas as medidas necessárias para obter os melhores 

resultados possíveis para os clientes, levando em conta os fatores e critérios fornecidos na Política. Ao executar a política, o XTB 

nem sempre garante obter os melhores resultados para oCliente. 

1.9. Em certos casos, o XTB não é obrigado ou pode não ser capaz de tomar medidas para obter os melhores resultados possíveis, 

incluindo, mas não limitado à situação em que o Cliente especifica as condições as quais a Ordem será executada e o XTB 

executa a Ordem de acordo com taiscondições especiais especificadas. 

1.10. Ao selecionar o sistema de execução de pedidos, o XTB leva em conta, em particular, fatores como o preço do instrumento ou 

instrumento financeiro subjacente e os custos de execução da ordem, a confiabilidade da determinada entidade, o escopo dos 

serviços oferecidos pela determinada entidade, as perspectivas de maior cooperação e o curso de cooperação até omomento. 

1.11. O Cliente reconhece que, devido aos detalhes dos serviços prestados pela XTB, os pedidos pendentes com um período de 

validade específico ou sem uma data de validade específica (o chamado Good Till Canceled - GTC, ativo até cancelado pelo 

Cliente), em Equity CFD e ETF, no final da sessão dada, não mantêm sua prioridade (ordem) no Mercado Organizado e no 

mercado subjacente na folha de pedidos. A situação descrita neste momento pode ser de particular importância no caso 

deinstrumentos financeiros de baixa volatilidade. 

1.12. O Cliente reconhece que existem diferenças tecnológicas entre as principais Plataformas de Negociação fornecidas pela XTB 
para o serviço de pedidos do Cliente - xStation e MetaTrader, que afetam o método de execução da Ordem no escopo 

especificado naPolítica. 

2. Escopo de aplicação

2.1. 2.1.Esta política aplica-se a todas as ordens executadas  pelo cliente fora dos mercados regulamentados ou sistemas de 
negociação alternativos, relativos a CFDs. 

3. Local  de execução de ordens
3.1. Devido ao fato de que o XTB atua como a outra parte nas Transações concluiu com o Cliente em Instrumentos Financeiros, 

o local de execução das Ordens em CFDs é xtb.

3.2. Se o XTB cobrir sua posição, o processo ocorre no modo ex post, que deve ser entendido como uma situação em que o 
XTB executa pela primeira vez o Pedido do Cliente e só então executa sua própria transação de hedge. Isso significa que a 
execução de cobertura não afeta a ordem do cliente e não está condicionada a ela de forma alguma. Para fins de cobertura 

de posição. 
3.3. Levando em conta que o local de execução da ordem do Cliente é xtb como a outra parte da transação e as ordens do 

cliente são executados fora dos locais de negociação, o cliente também está exposto ao risco de crédito da contraparte, o 
que significa o risco de não conformidade por XTB como resultado da transação antes da liquidação final dos fluxos de 
caixa relacionados a esta transação. A pedido do Cliente, o XTB fornecerá informações adicionais sobre as consequências 

de tal forma de executarpedidos. 

4. Critérios  de execução

4.1. O XTB toma todas as medidas razoáveis para obter os melhores resultados possíveis para o Cliente, levando em conta o 
preço do Instrumento Financeiro Subjacente, o custo da execução da Ordem, a velocidade e a probabilidade de concluir a 
Transação, o tamanho e o caráter da Ordem, estabilidade tecnológica e outros fatores. O XTB pode incorporar outros 

fatores e critérios na medida relevante para a execução de uma determinada Ordem, se justificado para o benefício dos 
clientes.  

4.2. XTB dá as seguintes escalas relativas aos fatores acima na execução da ordem. 

a) Preço do Instrumento Financeiro ou Instrumento Subjacente - de alta gama. Os preços devem refletir o máximo os

preços de mercado dos instrumentos subjacentes.

b) Velocidade e probabilidade de concluir uma transação - alta faixa. O tempo de execução da ordem deve ser o mais

curto possível e a porcentagem de ordens concluídas deve ser o mais alta possível.

c) Tamanho da ordem - escala elevada. O tamanho da ordem pode afetar o preço devido à liquidez disponível de um

determinado Instrumento Financeiro ou Instrumento Subjacente.

d) Estabilidade Tecnológica: High Range, XTB faz um esforço razoável para garantir a mais alta qualidade da tecnologia

e aplica medidas destinadas à melhor execução possível de ordens de clientes.

e) Custos de execução de ordem - alta classificação. Os custos de execução, como spreads, pontos swap/Taxa overnight

e comissões, são definidos pelo XTB no nível mais baixo possível.

f) Caráter da ordem - escala média. Uma encomenda pode afetar o preço devido à liquidez disponível de um

determinado instrumento financeiro ou instrumento subjacente. A XTB executa pedidos de clientes no pedido em que

são recebidos, a menos que resultantes do Contrato, os termos da Ordem estabelecida pelo Cliente, o caráter da

Ordem ou se tal sequência de execução da Ordem não for de interesse para o Cliente.

g) Outros fatores - baixa escala
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4.3. No que diz respeito ao cliente de varejo, o melhor resultado é geralmente determinado, levando em conta o preço e os 
custos associados à execução da Ordem, abrangendo todas as despesas incorridas pelo Cliente em conexão direta com a 

execução de tal Ordem. 
4.4. O XTB notifica imediatamente o Cliente de todas as circunstâncias que impedem a execução da Ordem. 

4.5. O XTB pode contar com seus homólogos para executar certas ordens. 

5. Cotação  de preços

5.1. O XTB deve citar sistematicamente nos dias de negociação os preços dos Instrumentos Financeiros TBT  na base de preços 
dos Instrumentos Subjacentes. 

5.2.  A descrição detalhada dos dias de negociação dos instrumentos financeiros otc estão disponíveis no site do XTB. 
5.3. Os preços das transações são cotados com base nos preços atuais disponíveis nas instituições de referência listadas no site 

do XTB. 
5.4. A descrição detalhada da formação de preços de Instrumentos Financeiros para instrumentos CFD baseados em 

criptomoedas está disponível no site da XTB. 
5.5. A XTB fará todos os esforços para garantir que os preços das transações não diferem significativamente dos preços dos 

Instrumentos Subjacentes em tempo real fornecidos pelos serviços de informação mais conhecidos. Sujeito à liquidez 
entregue ao XTB. 

6. Execução de ordens
6.1. Geral 

6.1.1. Sujeitos às demais disposições do contrato, essas ordens são executadas ao preço indicado pelo Cliente. O XTB 
reserva-se o direito, mas não a obrigação, de recusar a ordem do Cliente, se no momento da execução o preço do 

Instrumento Subjacente fornecido pela Instituição de Referência difere do preço da Ordem do Cliente em pelo 
menos 0,5 vezes o valor do spread especificado pelo XTB para um instrumento financeiro otc específico nas 

Tabelas de Condições. 
6.1.2. Os pedidos de stop e o limit só podem ser feitos quando um determinado Instrumento Financeiro é negociado, 

com a reserva de que o XTB pode aceitar ordens de parada e limite fora do dia de negociação na plataforma de 

negociação selecionada para determinados Instrumentos Financeiros especificados nas Tabelas  de Condições. 

6.1.3. Os pedidos stop e os pedidos limit na abertura de mercado são sempre executados pelo melhor preço que 
podemos oferecer a qualquer momento sem ter que obter confirmação adicional de você.  No caso de uma ordem 

stop, este preço pode ser menos benéfico do que o indicado na Ordem. As ordens instantâneas, de mercado, limit 
e stop que abrem uma nova posição só podem ser executadas se o valor nominal total das posições abertas, 
incluindo a posição a ser aberta, expressa em euros, não exceder o valor máximo da carteira nominal. 

6.1.4. As encomendas instantâneas, para o mercado, param ou limitam,que abrem uma nova posição, só serão 
executadas se o valor nominal total das posições abertas, incluindo a posição a ser aberta, expressa em EUROS, 

não exceder o valor nominal máximo da carteira. 
6.1.5. 6.1.5. Podemos cancelar uma Ordem Pendente se o saldo em sua Conta de Negociação for igual a 0, do qual você 

será informado com antecedência, ou se os Fundos Livres em sua Conta de Negociação forem significativamente 

insuficientes para a execução da Ordem Pendente. 
6.1.6. Você pode abrir uma Transação de Posição Aberta Reversa que está atualmente na Conta de Negociação se, após 

abri-la, os Fundos Livres em sua Conta de Negociação não forem negativos. 

6.2. Regras específicas para CFDs. 

Conta "Standar" 
6.2.1. Uma ordem em  CFDs na conta do tipo  "Standar" pode ser colocada da seguinte forma: 

a) Dependendo da oferta disponível para o cliente, conforme descrito no site do XTB ou nas tabelas de
condições, colocando uma ordem instantânea ao preço atual de um CFD postado na conta de negociação do
cliente ou colocando uma ordem de mercado ao preço atual de um CFD postado na conta de negociação;

b) Colocar uma ordem limite  que executa um comércio ( limitedecompra;  limite de venda;  ter lucro "t/p");

c) Colocar uma ordem stop que executa um comércio(parar de compra; perda de parada   "s/l").
6.2.2. As  ordens de execuçãodomercado, em CFDs na conta Padrão, são executadas pelo preço vwap (preço médio 

ponderado por volume). Os preços apresentados na Conta de Negociação antes de fazer uma Ordem de Execução 
de Mercado são apenas indicativos e não são um preço de execução vinculativo que será exibido após a execução 

efetiva do Comércio. A Ordem de Mercado será rejeitada se o volume da Ordem exceder a liquidez disponível no 
momento da execução. 

6.2.3. Os  pedidos de limitação em CFDs na Conta Standar são executados ao preço indicado pelo Cliente ou melhor. Em 

caso de execução no mercado, quando o volume da Ordem pode ser executado ao preço indicado pelo Cliente ou 
excede a liquidez disponível no determinado momento, a Ordem é executada no volume máximo disponível e a 

parte restante da Ordem permanece ativa até sua execução ou cancelamento. 
6.2.4. Os pedidos de parada em CFDs na conta padrão são executados a preços de mercado no momento de uma 

ativação determinada do nível de preço. No caso da execução do mercado, as ordens stop são executadas de 

acordo com as regras especificadas para pedidos de mercado, se o preço de mercado atingir ou exceder o nível de 
preço indicado pelo Cliente. Em caso de execução do mercado, quando no momento da ativação, o volume da 

Ordem excede a liquidez disponível, a Ordem é rejeitada e a ordem de stop loss "s/l" é redefinida após ser 
rejeitada com todos os parâmetros indicados pelo Cliente e executada no primeiro preço de mercado disponível 

após a ativação.  

Conta profissional (PRO) 
Uma ordem em CFDs em contas do tipo PRO pode ser colocada da seguinte forma: 

a) Fazer um pedido de mercado ao preço atual dos CFDs publicados na conta de negociação;

b) Colocar uma ordem limite  que executa um comércio ( limitedecompra;  limite de venda;  ter lucro "t/p");
c) Colocar uma ordem stop que executa um comércio(parar de compra; perda de parada   "s/l").

6.2.5. As  ordens de execuçãodomercado, em CFDs na conta Pro, são executadaspelo preço vwap(preço médio 
ponderado por volume). Os preços apresentados na Conta de Negociação antes de fazer uma Ordem de 

Execução de Mercado são apenas indicativos e não são um preço de execução vinculativo que será exibido após 
a execução efetiva do Comércio. As ordens de mercado serão rejeitadas se o volume de pedidos exceder a 
liquidez disponível no momento da execução da ordem. A Ordem de Mercado será rejeitada se o volume da 

Ordem exceder a liquidez disponível no momento da execução. 
6.2.6. As  ordens de limitação em CFDs na conta PRO são executadas ao preço indicado pelo Cliente ou melhor. Em 

caso de execução no mercado, quando o volume da Or dem pode ser executado ao preço indicado pelo 
Cliente ou excede a liquidez disponível no determinado momento, a Ordem é executada no volume máximo 
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disponível e a parte restante da Ordem permanece ativa até sua execução ou cancelamento. 
6.2.7. Os pedidos de stop em CFDs na conta Pro são executados a preços de mercado no momento de uma ativação 

determinada do nível de preço, de acordo com as regras especificadas para pedidos de mercado. Em caso de 
execução do mercado, quando no momento da ativação, o volume da Ordem excede a liquidez disponível, a 

Ordem é rejeitada e a ordem de stop loss "s/l" é redefinida após ser rejeitada com todos os parâmetros 
indicados pelo Cliente e executada no primeiro preço de mercado disponível após a ativação. 

Conta islâmica 
6.2.8. Uma ordem para executar uma transação cfd em uma conta islâmica pode ser colocada da seguinte forma:  

a) dependendo da oferta disponível para o Cliente, conforme descrito no site do XTB ou nas tabelas de
condições ao fazer uma ordem de mercado ao preço atual de um CFD publicado na Conta de Negociação;

b) colocação de uma ordem limite  para executar uma transação (limite de compra; limite de venda; ter lucro
"t/p");

c) fazer uma ordem de parada para executar um comércio (comprar parar; vender parada; parar a perda "s /

l").
6.2.9. As encomendas de mercado na conta CFD islâmica são executadas no VWAP (Preço Médio Ponderado por 

Volume). Os preços mostrados na Conta de Negociação antes de fazeruma Ordem de execução no mercado são 
apenas indicativos e não são um preço de execução vinculativo que será exibido após a execução efetiva 
daTransação. 

6.2.10. Asordens imit na conta cfd islâmica são executadas ao preço indicado pelo cliente ou melhor. Em caso de 
execução no mercado, onde o volume da Ordem pode ser executado ao preço indicado pelo Cliente ou excede a 

liquidez disponível no determinado momento, a Ordem é executada no volume máximo disponível e a parte 
restante da Ordem permanece ativa até sua execução ou cancelamento.   

6.2.11. As ordens de stop (incluindo ordens de stop loss) em contas cfd islâmicas são executadas a preços de mercado 

válidos no momento da ativação do nível de parada, de acordo com as regras especificadas para pedidos de 
mercado. Em caso de execução no mercado, quando, no momento da ativação, o volume da Ordem excede a 

liquidez disponível, a Ordem é rejeitada, e a ordem de stop loss, após a rejeição, é restaurada com todos os 
parâmetros indicados pelo Cliente e executada sem o primeiro preço de mercado disponível após a ativação.   

6.2.12. No caso das contas islâmicas, os pontos de trocanão sãocobrados. No entanto, pode haverencargos 

relacionados a rollovers ou outras taxas  na coluna de swaps que estão disponíveis nas tabelas de termos e 
condições na conta do cliente e extrato. Essas acusações não estão relacionadas com  pontos de troca. 

Regras específicas para cfds de capital e cfds de ETF . 

6.2.13. Devido às suas características, as encomendas de CFD equity CFD e ETF CFD podem diferir, em alguns 
aspectos, das regras dos CFDs normais. Antes de entrar em qualquer Equity CFD e/ou STP ETFs Transactions,  
o Cliente deve tomar conhecimento de como os diferentes tipos de pedidos são executados nesses

Instrumentos Financeiros e como ela pode influenciar o preço da Transação.  
6.2.14. Uma ordem em cfd de capital ou CFD ETF pode ser colocada da seguinte forma: 

a) Fazer um pedido de mercado ao preço atual dos CFDs de capital próprio ou CFDs ETF postados na conta de
negociação

b) Colocar uma ordem limite  que executa um comércio ( limitedecompra;  limite de venda;  ter lucro "t/p");

c) Colocar uma ordem stop que executa um comércio(parar de compra; perda de parada   "s/l").

6.2.15. As ordens de mercado sobre CFDs sobre ações e CFDs em ETFs são executadas com o melhor preço de 
mercado possível.  O preço de execução do pedido pode diferir do preço indicado na Conta de Negociação antes  

da Ordem ser colocada. O preço apresentado na Conta de Negociação é apenas para fins informativos e não é 
vinculativo. O preço final da execução de uma Transação será fornecido após sua execução. Se um Instrumento 
Subjacente for suspenso na Bolsa quando o subjacente estiver listado, de acordo com as regras vinculativas na  

Bolsa, quando o subjacente determinado estiver listado, a Ordem de Mercado colocada durante a suspensão 
permanecerá ativa até que a negociação seja retomada ou a Ordem seja rejeitada. 

6.2.16. As encomendas de mercado em CFDs de ações e CFDs ETF que têm um impacto potencialmente significativo no 
preço de mercado podem ser automaticamente divididas em partes antes de serem enviadas para o mercado 

subjacente, a fim de alcançar o melhor preço de execução e minimizar impacto sobre o preço de mercado. 
6.2.17. As ordens de limitação em CFDs de capital ou CFDs etf são executadas ao preço indicado pelo Cliente ou 

melhor. Em caso de execução no mercado, quando o volume da Ordem pode ser executado ao preço indicado 

pelo Cliente ou excede a liquidez disponível no determinado momento, a Ordem é executada no volume máximo 
disponível e a parte restante da Ordem permanece ativa até sua execução ou cancelamento. 

6.2.18. Os pedidos de stop em CFDs de capital ou CFDs ETF são executados como ordens de mercado no momento em 
que o preço atinge o nível de ativação stop. 

6.2.19. Para ordens de limite de compra o limite mais alto possível é o preço atual ask.  Para ordens de limite de venda, 

o limite mais baixo possível é o preço de oferta atual.  Para pedidos buy stop, o limite mais baixo é o preço
atual ask. Para sell stop encomenda o limite mais alto sobre o preço de oferta atual. 

6.2.20. Os pedidos de limitação e parada em CFDs de capital ou CFDs de ETF, colocados sem limite de tempo 
especificado, permanecem válidos até o final da sessão determinada. 

6.2.21. Para pedidos pendentes feitos fora do horário de negociação, o preço de referência é o último preço de Bid ou 

Ask visível na plataforma de negociação. Se no Mercado Subjacente durante a fase de conclusão de uma 
transação, em condições pré-mercado, o Preço de Mercado do Instrumento Subjacente mudar em relação ao 

último preço visível na Plataforma de Negociação, a Ordem Pendente de Preço Limite determinada, de acordo 
com a Política, pode ser rejeitada. 

7. Ordenar o  tempo de execução

7.1. A XTB executa as ordens dos clientes na sequência em que os recebe, a menos que algo diferente resulte do contrato, as 
condições da ordem especificada pelo cliente, o caráter da ordem ou se a seqüência de execução da ordem não seja do 

interesse do cliente. No período em que os mercados abrem, os tempos de execução de ordem, conforme definido abaixo, 
não se aplicam. 

7.2. Com a reserva de disposições específicas do Regulamento, uma posição aberta em CFDs pode ser fechada sem o 

consentimento do Cliente após 365 dias a partir da data de abertura do cargo, a menos que: 
a) O cliente fecha a posição;

b) XTB pode exercer o direito de fechar uma posição no início de determinadas situações especificadas nos
regulamentos.

7.3. O fechamento especificado acima será executado ao primeiro preço do instrumento subjacente fornecido pelo XTB no dia 

seguinte, após 365 a partir da data de abertura do cargo. 
7.4. Em caso de contas islâmicas, a posição aberta será fechada após 14 dias, a menosque: 

a) O cliente fecha o comércio
b) A XTB exerce o direito de fechar a Transação do Cliente com antecedência em situações especificadas
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nosRegulamentos. 
7.5. O encerramento de uma posição aberta na Conta Islâmica será executado ao primeiro Preço do Instrumento Financeiro 

fornecido pela XTB no primeiro Dia de Negociação após 14 dias a partir da data de abertura do cargo. 

Tempo de execução de ordem padrão 

7.6. Os atrasos na execução de ordens de clientes podem ocorrer e a ordem não pode ser executada no horário padrão nas 
seguintes situações: 

a) Queda de sistemas de TI ou redes de conexão;

b) Suspensão ou fechamento de severings instrumento subjacente ou situações semelhantes;
c) Preço  GAPs;

d) Erros nas cotações fornecidas pelos provedores de preços ou;

e) Transmissão de dados atrasada;
f) Volatilidade significativa dos preços do instrumento subjacente;

g) Baixa liquidez no mercado de instrumentos subjacentes;
h) Eventos excepcionais no mercado de instrumentos subjacentes;
i) Em eventos de força maior;

j) Imposição de condições específicas para a execução de transações por um determinado Mercado Base;

k) Abertura do mercado;
l) Publicação de dados macroeconômicos;

m) Eventos significativos no mercado;
n) Instruções específicas do cliente;
o) Condições particulares para a execução de ordens em instrumentos financeiros;

p) Enquanto se aguarda a confirmação ou execução da ordem pelo provedor de liquidez;
q) Execução de uma ordem pendente;
r) Rejeição da ordem;

s) As outras circunstâncias descritas no contrato.
7.7. A pedido do cliente XTB, pode fornecer as informações relativas à hora da execução de uma determinada ordem e o motivo 

de qualquer atraso de acordo com as disposições do regulamento relativas ao procedimento que apresentar uma queixa. 

8. Alterações nos spreads
XTB aplica o princípio da cotação de preços de instrumentos financeiros usando spreads variáveis (flutuante). Para regras de 

preços detalhadas, consulte os regulamentos. 

9. Tamanho  da ordem

Rejeitaremos ou cancelaremos seu pedido se o seu valor exceder o valor máximo fornecido na Tabela de Condição. 

10. Local de execução

Como o XTB servirá como uma contraparte do cliente em relação a transações relacionadas a instrumentos financeiros, o XTB 
será o local de execução de todas as transações, a menos que as regras específicas desta política ou regulamento digam o 

contrário. 

11. Tecnologia 
XTB fará o seu melhor para fornecer a tecnologia da mais alta qualidade e usar os meios certos para garantir a melhor execução de

pedidos de clientes

12. Diferenças entre plataformas transacionais

12.1. Se o índice percentual de capital/margem (o chamado nível de margem), estiver abaixo de 100% e houver pelo menos uma 
posição aberta na conta do cliente, dependendo da plataforma de negociação que atende a ordem do cliente: 

a) não é possível abrir uma nova Ordem - na plataforma de negociação xStation;
b) a conclusão de apenas um comércio reverso é possível se a margem livre permanece negativa em sua conclusão - na

plataforma de negociaçãoMetaTrader.

12.2. O cálculo dos pontos de swaps/taxa overnight, os valores correspondentes e o tipo de posição aberta no final do dia, 
dependendo da plataforma de Negociação que atende a Ordem do Cliente, será realizado da seguinte forma: 

a) Na plataforma xStation: os pontos de swap/taxa overnight serão creditados ou cobrados na Conta de Investimento à
meia-noite de cada dia da semana, de acordo com a taxa diária;

b) Na plataforma MetaTrader: swaps/pontos de taxa overnight serão creditados ou cobrados na Conta de Investimento:

i. À meia-noite de acordo com a diária, de segunda a quinta-feira;
ii. À meia-noite de acordo com a taxa diária tripla, às sextas-feiras;

iii. não aplicável: sábados e domingos.

Independentemente da Plataforma de Negociação utilizada para ordens de serviço, as regras de cálculo de pontos de swaps/taxas 

overnight acima não se aplicam à Posição Aberta no final do dia para os Instrumentos Financeiros selecionados nas regras detalhadas 
de cálculo de ponto de swap especificadas nas Tabelas de Condição. 

12.3. Qualquer alteração no valor de alavancagem, seguindo as disposições dos regulamentos e das tabelas de Termos, dependendo 

da sua causa: 
a) não tem efeito sobre o valor da margem atualmente bloqueado para a posição aberta, se a plataforma de negociação

xStation forusada;

b) ajusta o valor de margem atualmente bloqueado para a posição aberta, se a plataforma de negociação MetaTrader for
usada, o ajuste é realizado levando em conta o novo valor de alavancagem.

12.4. Em caso de conclusão de um comércio reverso em relação à posição aberta atual na conta do cliente, dependendo da 
plataforma de negociação que atende a ordem do cliente: 

a) Se a plataforma de negociação xStation for usada para ingendes de pedidos, a margem calculada apenas para uma das

duas transações abordadas em reversa é bloqueada, a margem para a qual a margem tem um valor mais alto de acordo
com a tabela de condições. O mecanismo também se aplica se as negociações forem abertas usando um valor de

alavancagem diferente;
b) Se a plataforma de negociação MetaTrader for usada para serviço de pedidos, o valor de margem atualmente bloqueado

para posição aberta é ajustado ao nível de 50% e os 50% restantes da margem necessária estão bloqueados para a

recém-inaugurada Transação Reversa.
12.5. Na plataforma de negociação Meta Trader, os nomes dos elementos individuais da barra de status da conta podem ser diferentes 

das definições fornecidas nas Disposições Gerais. 


