
“FREE STOCK FOR A GOOD START” “UMA AÇÃO GRÁTIS PARA UM BOM COMEÇO” 
SPECIAL OFFER TERMS AND CONDITIONS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS DA OFERTA 

§1 1.º
GENERAL PROVISIONS CONDIÇÕES GERAIS 

1. This Special Offer is not a game of chance or a mutual bet within
the meaning of the Act on Gambling of 19 November 2009.

1. Esta Oferta Especial não é considerada um jogo de sorte ou azar
ou aposta mútua, para efeitos do Act on Gambling polaco de 19 de
novembro de 2009 ou outra legislação aplicável referente a jogos
de sorte ou azar.

2. The purpose of this Special Offer is intended to popularize
investing in equity instruments.

2. Esta Oferta Especial tem como objetivo difundir o investimento
em instrumentos financeiros de capital.

3. This Special Offer is not an investment recommendation or an 
information recommending or suggesting an investment strategy 
within the meaning of the Regulation (EU) No 596/2014 of the 
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market 
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and 
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 
2004/72/EC and within the meaning of the Commission Delegated 
Regulation (EU) 2016/958 of 9 March 2016 supplementing 
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of 
the Council with regard to regulatory technical standards for the 
technical arrangements for objective presentation of investment 
recommendations or other information recommending or 
suggesting an investment strategy and for disclosure of particular 
interests or indications of conflicts of interest. Furthermore, this 

3. Esta Oferta Especial não é uma recomendação de investimento
ou uma informação que recomende ou que sugira uma estratégia
de investimento, para efeitos do Regulamento (UE) n.º 596/2014
do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014
relativo ao abuso de mercado (regulamento abuso de mercado) e
que revoga a Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho e as Diretivas 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE
da Comissão e do Regulamento Delegado (UE) 2016/958 da
Comissão de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento
(UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que
se refere às normas técnicas de regulamentação com vista a
determinar as modalidades técnicas para a comunicação objetiva
das recomendações de investimento ou outras informações
recomendando ou sugerindo estratégias de investimento, bem
como da menção de interesses particulares ou de conflitos de



Promotion is not any other advice either, including in the scope of 
investment advising within the meaning of the Act on Trade in 
Financial Instruments of 29 July 2005.  Granting the Client a Free 
Stock does not constitute a recommendation concerning further 
acquisition of specific stocks.  

interesses. Adicionalmente, esta Promoção não constitui qualquer 
outro tipo de consultoria, para efeitos do Act on Trade in Financial 
Instruments polaco 29 de julho de 2005 ou do Código dos Valores 
Mobiliários português. A atribuição de uma Ação a título gratuito 
não constitui uma recomendação de investimento, para efeitos da 
aquisição de ações específicas.  

4. Whenever these Terms and Conditions refer to: 4. Sempre que estes Termos e Condições refiram: 
a. Special Offer - shall mean the “Free Stock for a good start” 

Special offer; 
a. Oferta Especial –será interpretado como a campanha intitulada 
“Uma Ação Grátis para um bom começo”; 

b. Terms and Conditions - shall mean the Special Offer Terms and 
Conditions; 

b. Termos e Condições –serão interpretados como os Termos e 
Condições da Oferta Especial;  

c. Organiser or XTB - it shall be understood as XTB S.A. with 
registered office at Prosta 67 in Warsaw, entered in the 
Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept 
by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 
Commercial Division XIII of the National Court Register under 
KRS number 0000217580, operating under the licence granted 
by the Polish Financial Supervision Authority (KNF); 

c. Organizador ou XTB – será interpretado como a XTB S.A. com 
sede em Prosta 67, Varsóvia, inscrita no Registo Comercial no 
Tribunal Nacional de Registos mantido pelo Tribunal Distrital da 
capital de Varsóvia em Varsóvia, Divisão Comercial XIII do Registo 
do Tribunal Nacional sob o número KRS 0000217580, operando 
sob a licença concedida pela Autoridade Polaca de Supervisão 
Financeira (KNF); 

d. Participant - it shall be understood as the Client who 
participates in the Promotion and meets the conditions 
provided for in these Terms and Conditions;  

d. Participante – será interpretado como o Cliente que participe 
na Promoção e que cumpra as condições previstas nos presentes 
Termos e Condições, sendo elegível; 

e. Potential Client - it shall be understood as a natural person 
who has not concluded but wishes to conclude an Agreement 
with XTB and join the Promotion;  

e. Potencial Cliente - será interpretado como pessoa singular que  
não tenha celebrado um Contrato com a XTB, mas deseje fazê-lo, 
e, assim, participar na Promoção.; 

f. Client - it shall be understood as a natural person, with whom 
XTB has concluded an Agreement; 

f. Cliente – será interpretado como pessoa singular com quem a 
XTB celebrou um Contrato; 

g. GTC Terms and Conditions - it shall be understood as the Terms 
and Conditions of the provision of services consisting in the 
execution of orders to buy or sell property rights and securities, 

g. Termos e Condições TCG – serão interpretados como os Termos 
e Condições para prestação de serviços para compra ou venda de 
direitos de propriedade e valores mobiliários, na manutenção de 



and the keeping of property rights accounts and cash accounts 
by XTB S.A. (“General Terms and Conditions”); 

contas de direitos de propriedade e contas de numerário pela XTB 
S.A. (“Termos e Condições TCG”); 
 

h. Account - it shall be understood as Investment Account based 
and managed by the Client, in accordance with the provisions 
of the GTC Terms and Conditions.  

h. Conta – será interpretada como Conta de Investimento aberta 
junto da XTB e gerida pelo Cliente, de acordo com o previsto nos 
Termos e Condições TCG. 

i. Website - it shall be understood as the website of XTB available 
on https://www.xtb.com/pt, and on the relevant pages in the 
national languages of the countries indicated in section 5. 

i. Website – será interpretado como o website da XTB disponível 
em https://www.xtb.com/pt, e, ainda, outros websites relevantes, 
dos países indicados na secção 5, nas respetivas línguas nacionais. 

j. Prize - it shall be understood as the free Stock (defined below) 
assigned by XTB to the Account kept by XTB for the Special 
Offer Participant. 

j. Prémio – será interpretado como Ação grátis (conforme 
definido acima), atribuído pela XTB e registado na Conta mantida 
pela XTB a favor do Participante na Oferta Especial. 

k. Stock - security that gives their owner the right to a share (co-
ownership) in the joint-stock company, under the Special Offer 
in question the share of AXA.  

k. Ação - Valor mobiliário que atribui ao seu titular o direito a uma 
ação (co-titularidade) de uma sociedade organizada por ações, 
nomeadamente da sociedade AXA, conforme os termos da Oferta 
Especial.  

l.      Agreement - An agreement for the execution of orders to 
buy or sell property rights, keeping property rights accounts 
and cash accounts, specifying the conditions of executing 
Transactions on Financial Instruments via a Trading Account, 
together with all appendices thereto; 

I. Contrato – será interpretado como um contrato para a execução 
de ordens para compra ou venda de direitos de propriedade, para 
a manutenção de contas de direitos de propriedade e para contas 
de numerário, especificando as condições de execução de 
transações sobre instrumentos financeiros através da conta de 
negociação, em conjunto com todos os anexos correspondentes; 

m. Registration Form - shall mean the form for opening an 
Account with XTB available on the website: 
https://www.xtb.com/pt/conta-real, and on the relevant 
pages in the national languages of the countries indicated in 
section 5. 

m.  Formulário de Registo – será interpretado como o formulário 
para a abertura de conta junto da XTB disponível no website em: 
https://www.xtb.com/pt/conta-real, e, ainda, outros websites 
relevantes, dos países indicados na secção 5, nas respetivas 
línguas nacionais. 



n. Act on PIT - it shall be understood as the Act on Personal 
Income Tax of 26 July 1991; 

n.  Act on PIT – será interpretado como Act on Personal Income 
Tax of 26 July 1991; 

o. Resident - it shall be understood as a natural person having 
his/her place of residence in the territory of Poland and subject 
to an unlimited tax obligation in the territory of that country; 

o. Residente – será interpretado como pessoa singular com 
residência em território polaco e sujeito a uma obrigação fiscal 
ilimitada no território desse país; 

p. Non-Resident - it shall be understood as a natural person not 
having his/her place of residence in the territory of Poland. 

p. Não-Residente – será interpretado como pessoa singular que 
não tenha residência em território polaco. 

  
5. The Special Offer is held within the territory of the Republic of 

Poland. The Special Offer applies also to Clients Branches in Spain, 
Portugal, France, Germany, Romania, Slovakia, Czech Republic, 
and Italy.   

5. A Oferta Especial ocorre dentro do território da República da 
Polónia. A Oferta Especial é aplicável a Clientes das sucursais da 
XTB sitas em Espanha, Portugal, França, Alemanha, Roménia, 
Eslováquia, República Checa e Itália.  

6. Before participating in the Special Offer, the Participant is obliged 
to familiarise himself/herself with the Terms and Conditions and 
accept them, when filling out the Registration Form. Participation 
of the Participant in the Special Offer is equivalent to acceptance 
of the terms of Special Offer provided for in these Terms and 
Conditions. 

6. Para participar na Oferta Especial, o Participante terá de, 
previamente, conhecer os Termos e Condições, e, aquando do 
preenchimento do Formulário de Registo, aceitá-los. Entende-se 
que a participação na Oferta Especial equivale à aceitação dos 
Termos Condições.  
 

7. By participating in the Special Offer the Participant confirms that 
he/she participates in it voluntarily. 

7. Ao participar na Oferta Especial, o Participante confirma que 
participa voluntariamente.  

  
§2 2.º 

SPECIAL OFFER PARTICIPANTS PARTICIPANTES DA OFERTA ESPECIAL 
  

1. Any natural person who wishes to conclude and concludes an 
Agreement with XTB can participate in the Special Offer, subject to 

1. Qualquer pessoa singular que deseje celebrar ou que celebre 
um Contrato com a XTB pode participar na Oferta Especial, 



fulfilment of the conditions provided for in the GTC Terms and 
Conditions.  

estando sujeita ao preenchimento das condições previstas nos 
Termos e Condições TCG. 

2. The Special Offer is addressed exclusively to people who have 
started the registration process (which means they filled out the 
Registration Form for opening a real account at XTB) not earlier 
than the start day of the Special Offer specified in Clause 3(5). 

2. A Oferta Especial é dirigida, exclusivamente, a pessoas que 
iniciaram o processo de registo (nomeadamente que preencheram 
o Formulário de Registo para a abertura de uma conta real na XTB) 
nunca antes do período de início de vigência da campanha previsto 
no n.º 5 da Cláusula 3.º.  

3. A person who is or was a Client of XTB prior to commencement of 
the Special Offer cannot be a Special Offer Participant. 

3. Uma pessoa que seja ou que tenha sido Cliente da XTB 
anteriormente ao início da Oferta Especial não pode ser um 
Participante na Oferta Especial.  

4. A Special Offer Participant can only be a person with tax residence 
in the European Union.  

4. Apenas podem participar na Oferta Especial aqueles que 
tenham residência fiscal num Estado Membro.  

5. The number of admissible Special Offer Participants is limited and 
the Special Offer is open for first 10 000 entitled Potential Clients 
meeting the conditions provided for in these Terms and 
Conditions. 

5. O número de Participantes na Oferta Especial é limitado, sendo 
que apenas podem participar os primeiros 10 000 Potenciais 
Clientes que preencham as condições previstas nestes Termos e 
Condições.  

  
§3 3.º 

TERMS OF SPECIAL OFFER TERMOS DA OFERTA ESPECIAL 
  

1. The condition for participation in the Special Offer entitling to 
receive the Prize is conclusion of a valid brokerage service 
Agreement with XTB, depositing any amount of cash in the 
Account within the period of the Special Offer and fulfilment of the 
conditions of these Terms and Conditions and GTC Terms and 
Conditions. The time for booking deposited cash is 30 days from 

1. Para que o Participante na Oferta Especial possa ganhar o 
Prémio, terá de celebrar um Contrato de intermediação financeira 
válido com a XTB, depositar, dentro do período previsto, qualquer 
quantia na Conta e preencher os requisitos previstos nestes 
Termos e Condições e nos Termos e Condições TCG. O depósito 
deverá ocorrer até 30 dias da data do término da Oferta Especial 



the date of termination of the Special Offer (indicated in Clause 
3(5)), provided that the Special Offer is not terminated earlier due 
to the exhaustion of the Prize pool indicated in Clause 3(6). 

(conforme indicado no n.º 5 da Cláusula 3.º), desde que a Oferta 
Especial não termine mais cedo, caso os Prémios se esgotem, 
conforme o previsto no n.º 6 da Cláusula 3. 

2. XTB can refuse to conclude the Agreement as provided for in the 
GTC Terms and Conditions.  

2. A XTB pode recursar celebrar um Contrato, conforme o previsto 
nos Termos Condições TCG.  

3. The Special Offer Participant shall receive the Prize (free Stock) to 
the main Client’s Account the Special Offer regards within the time 
limit and in accordance with the rules specified in Clause 4(1) of 
the Terms and Conditions. 

3. O Participante na Oferta Especial receberá o Prémio (Ação 
grátis) na Conta principal dentro do prazo e condições previstas no 
n.º 1 do Cláusula 4.º dos Termos e Condições.  

4. One person may receive only one Prize, regardless of the number 
of accounts or sub-accounts established.  

4. Cada pessoa apenas poderá receber um Prémio, 
independentemente do número de contas ou sub-contas de que 
seja titular.  

5. The Special Offer starts on 9 January 2023 at 08:00 GMT and ends 
on 31 January 2023 12:00 GMT or until Prizes are exhausted in 
accordance with Clause 3(6) below, if earlier.  

5. A Oferta Especial terá início a 9 de janeiro de 2023, às 08:00 
GMT e terminará a 31 de janeiro de 2023, às 12:00 GMT, sem 
prejuízo de terminar antes da data prevista, caso os Prémios se 
esgotem, conforme o previsto no n.º 6 da Cláusula 3.º.  

6. The number of Prizes is limited to 10 000 Stocks, which means that 
the Prize will be awarded to the first 10,000 Participants in all 
countries indicated in Clause 1(5combined. The Organiser can 
extend the Prize pool. 

 

6. O número de Prémios está limitado a 10 000 Ações, o que 
significa que serão atribuídos Prémios aos primeiros 10 000 
Participantes em todos os países indicados no n.º 5 Cláusula 1.º. O 
Organizador pode aumentar o número de Prémios a atribuir. 
 

7. The Organizer reserves the right to terminate the Special Offer 
earlier, in case the Stock will be suspended or delisted for any 
reason. 

7. O Organizador reserva-se o direito de terminar a Oferta Especial 
antecipadamente, caso, por alguma razão, a negociação da Ação 
seja suspensa ou a mesma seja excluída de mercado.  

 
 

 



§4 4.º 
TERMS OF AWARD OF PRIZES CONDIÇÕES PARA A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 

  
1. After the Client opens the Account, deposits any amount of cash 

and after the deposit is booked by XTB, the Client shall receive the 
Prize. 

1. Depois de abrir a Conta, depositar qualquer quantia monetária 
e a mesma seja registada pela XTB, o Cliente receberá o Prémio.  

2. All Participants shall receive a Stock of the same Issuer. Due to 
fluctuation of prices of financial instruments, the Organiser is 
unable to clearly state the value of the Stock at the time of its 
award to the Participant.   

2. Todos os Participantes receberão uma Ação do mesmo 
Emitente. Devido à flutuação do valor dos instrumentos 
financeiros, o Organizador não consegue determinar o valor da 
Ação, no momento da atribuição do Prémio.  

3. The free Stock shall be assigned to the main Client’s account, upon 
fulfilment of all conditions provided for in these Terms and 
Conditions, within 3 business days from the day the deposited cash 
is booked in the Account kept by XTB. The Organizer will make 
every effort to assign the Share on the next business day. 

3. No prazo de 3 dias úteis a contar do registo do depósito na conta 
aberta junto da XTB e após o preenchimento das condições 
previstas nos presentes Termos e Condições, a  Ação gratuita será 
registada na conta principal do Cliente. O Organizador fará todos 
os esforços para atribuir a Ação no dia útil seguinte. 

4. After receiving the Prize, the Participant can dispose of it at his/her 
own discretion, including its sale or drawing benefits from it, 
without fulfilment of any additional conditions.  

4. Após receber o Prémio, o Participante pode dispor do mesmo 
livremente, incluindo vendê-lo ou retirar benefícios do mesmo, 
sem ser necessário o preenchimento de condições adicionais. 

5. The sponsor of the Prizes is the Organiser. 5. O patrocinador deste Prémio é o Organizador.  
6. The Prize cannot be exchanged for a monetary equivalent or a 

prize of any other type.  
6. O Prémio não pode ser substituído por dinheiro ou por um 
prémio de qualquer outro tipo. 

7. In the case of Resident-Beneficiaries who are natural persons not 
conducting a business activity, the Promotion Prizes are subject to 
taxation with 19% tax under Article 30(1)(4) of the Act on PIT. 

7. No caso de Beneficiários-Residentes que sejam pessoas 
singulares que não exerçam uma atividade comercial, o Prémio 
está sujeito a tributação de 19%, nos termos do n.º 1 e n.º4 do 
artigo 30.º do Act on PIT. 



8. However, under Article 22(1)(68) of the Act on PIT, the value of 
prizes in contests and games organised and issued (announced) by 
mass media (press, radio, television) and contests in science, 
culture, art, journalism and sport as well as prizes connected with 
premium sale is exempt from income tax if the one-time value of 
such prizes does not exceed PLN 2000.  

8. Contudo, ao abrigo do n.º 1 e 68 do artigo 22.º do Act on PIT, o 
valor dos prémios em concursos e jogos organizados e emitidos 
(anunciados) por meios de comunicação social (imprensa, rádio, 
televisão) e concursos de ciência, cultura, arte, jornalismo e 
desporto, bem como prémios relacionados com a venda de 
prémios estão isentos de imposto sobre o rendimento, se o valor 
único de tais prémios não exceder PLN 2000. 

9. As the value of the Prize in the Special Offer will not exceed the 
amount referred to in Clause 4(8) of these Terms and Conditions, 
it can be exempted as referred to in Clause 4(8) above.    

9. Uma vez que o valor do Prémio na Oferta Especial não excederá 
o montante referido no n.º 8 da Cláusula 4.º destes Termos e 
Condições, pode ser isento, nos termos do  n.º anterior.   

10. In the case of Non-Resident-Beneficiaries who submit a valid tax 
residence certificate to XTB, the tax, under Article 30(9) of the Act 
on PIT shall be collected in compliance with the provisions of the 
relevant treaty for avoidance of double taxation. Most treaties for 
avoidance of double taxation release such income from taxation in 
Poland. In case of failure to submit such a certificate, the national 
regulations regarding taxation of prizes with income tax referred 
to in Clauses 4(7)-(9) of these Terms and Conditions shall apply.  

10. No caso de beneficiários não residentes que apresentem um 
certificado de residência fiscal válido à XTB, o imposto, nos termos 
do n.º 9 do artigo 30.º do Act on PIT, deve ser cobrado em 
conformidade com as disposições do respetivo tratado, de modo 
a evitar a dupla tributação. Na maioria das convenções, para se 
evitar a dupla tributação, esses rendimentos são libertados da 
tributação na Polónia. Em caso de não apresentação de tal 
certificado, serão aplicáveis os regulamentos nacionais relativos à 
tributação dos prémios com imposto sobre o rendimento referidos 
no n.º 7a 9 da Cláusula 4.º destes Termos e Condições. 

11. Pursuant to Article 42(2)(2) of the Act on PIT, XTB, acting as a tax 
remitter, will issue IFT-1R information to the Awarded - Non-
Residents by the end of February of the following tax year. 

11. Nos termos do n.º 2 do artigo 42.º do Act on PIT, a XTB, 
atuando na qualidade de remetente de impostos, emitirá 
informações IFT-1R para os Premiados - Não-Residentes até ao 
final de fevereiro do ano fiscal seguinte. 

12. In the case of Non-Resident-Beneficiaries, the Prize in the Special 
Offer may be subject to taxation with income tax according to the 

12. No caso dos Beneficiários Não-Residentes, o Prémio da Oferta 
Especial pode ser sujeito a tributação em sede de Imposto do Selo, 



local laws effective in the country of residence of the Non-Resident 
Beneficiary. The Organiser accepts no liability for proper 
settlement of any potential tax by the In the case of Non-Resident-
Beneficiary in the country of his/her tax residence. 

à taxa de 10%, sobre o valor da Ação Grátis (sem prejuízo da 
eventual aplicabilidade da não sujeição a imposto dos donativos 
conforme os usos sociais, de montante até € 500). O Organizador 
não aceita qualquer responsabilidade pela regularização 
adequada de qualquer potencial imposto pelo No caso de Não-
Residente-Beneficiário no país da sua residência fiscal. 

  
§5 5.º 

EXCLUSION EXCLUSÃO 
1. A Participant is not entitled to receive a Prize (or can lose an already 

received Prize) if: 
1.  Um Participante não terá o direito a receber o Prémio (ou 
poderá perder o Prémio que lhe tenha sido atribuído) se: 

a. He/she breaches, manipulates or fails to comply with the 
provisions of these Terms and Conditions or or violates the 
rules of this Special Offer.  

a. Violar, manipular ou não cumprir as disposições destes Termos 
e Condições ou violar as regras da Oferta Especial. 

2. XTB can assess if the Participant is in breach of the provisions specified 
above at its own discretion, applying objective criteria.  

2. A XTB tem discricionariedade para poder verificar se o 
Participante violou as disposições acima referidas, através da 
aplicação de critérios objetivos. 

  
§6 6.º 

COMPLAINTS RECLAMAÇÕES 
  
1. The principles regarding the method of lodging and handling of 

complaints are provided for in the GTC Terms and Conditions 
available on the Website.  

1. Os princípios relativos ao método de apresentação e tratamento 
de queixas estão previstos nos Termos e Condições TCG  
disponíveis no Website. 

  
§7 7.º 

FINAL PROVISIONS DISPOSIÇÕES FINAIS 



  
1. The Special Offer Terms and Conditions are available on the Website. 1.  Os Termos e Condições da Oferta Especial estão disponíveis no 

Website.  
2. In all matters not regulated in these Terms and Conditions, the 

provisions of the GTC Terms and Conditions and the Agreement shall 
apply. 

2. Quando existirem matérias não reguladas nos presentes Termos 
e Condições, aplicar-se-ão os Termos e Condições TCG e o 
Contrato.   

3. The Organiser reserves the right to change these Terms and 
Conditions or terminate the Special Offer for an important cause, as 
specified in Clause 7(4) below, at any time within the period of the 
Special Offer, subject to the provisions hereof. The Participant shall 
be notified by electronic mail any changes made, and the changed 
Terms and Conditions shall be published on the Website.  

3. O Organizador reserva-se o direito de, a qualquer momento e 
enquanto decorra a Oferta Especial e em conformidade com as 
disposições presentes,  alterar os presentes Termos e Condições 
ou a terminar aOferta Especial, caso exista uma situação que o 
justifique, conforme o previsto no n.º 4 da Cláusula 7.º. 

4. Important causes for termination of the Special Offer or changes in 
the Terms and Conditions include: 

4. Entende-se como situações que justificam a cessação da Oferta 
Especial ou a alteração dos Termos e Condições as seguintes 
situações: 

a. changes of the commonly governing law affecting or that 
could affect the business of XTB, including services provided 
by XTB or Client service; 

a. alterações à lei aplicável que possam ter impacto no modelo de 
negócio da XTB, incluindo os serviços prestados pela XTB ou o 
apoio ao Cliente; 

b. requirement to adapt the Terms and Conditions to the 
applicable law; 

b. obrigatoriedade de adaptar os Termos e Condições conforme a 
lei aplicável; 

c. changes in interpretation of the law resulting from court 
judgements, resolutions, decisions, recommendations or 
other acts of government authorities; 

c. alterações na interpretação da lei resultantes de decisões dos 
tribunais, de resoluções, decisões, recomendações ou outros atos 
das entidades governamentais; 

d. requirement to adapt the Terms and Conditions to decisions, 
instructions, recommendations or other positions of 
supervisory authorities; 

d. obrigatoriedade de adaptar os Termos e Condições às decisões, 
instruções, recomendações ou outros atos emitidos pelas 
autoridades de supervisão; 



e. requirement to adapt the Terms and Conditions to 
requirements related to consumer protection; 

e. obrigatoriedade de adaptar os Termos e Condições conforme as 
exigências relacionadas com a proteção do consumidor; 

f. change of the scope of conducted business or change of the 
scope of provided services or method of provision of services; 

f. alteração das atividades da XTB ou alteração do escopo dos 
serviços prestados ou do método de prestação de serviços; 

g. introduction of new products or services in the XTB’s offer or 
change of the XTB’s offer consisting in a modification of 
services or products, including the scope or method of 
providing them; 

g. introdução de novos produtos ou serviços ou alteração da oferta 
da XTB que implique uma modificação dos serviços ou produtos, 
incluindo o âmbito ou o método de fornecimento dos mesmos; 

h. requirement to adapt the Terms and Conditions to the market 
conditions, including alignment with offers of competitive 
brokerage houses, technological changes, changes in the 
functioning of the market of derivatives. 

h. necessidade de adaptar os Termos e Condições às condições do 
mercado, incluindo o alinhamento com ofertas de outros 
intermediários financeiros, alterações tecnológicas, alterações no 
funcionamento do mercado de derivados. 

5. In the case of change of the Terms and Conditions referred to in 
Clause 7(4), the changed Terms and Conditions shall enter into force 
on the day of their announcement. 

5. Caso existam alterações a serem feitas ao n.º 4 da Cláusula 7.º 
do Termos e Condições, as mesmas entrarão em vigor no dia da 
comunicação da alteração. 

6. if the Participant has not yet received a Prize, The Participant can 
terminate his/her participation in the Special Offer within 14 days 
from the day of announcement of the changed Terms and Conditions.  

6. Caso o Participante não tenha recebido o seu Prémio,  poderá 
terminar a sua participação na Oferta Especial no prazo de 14 dias 
contados do anúncio às alterações dos Termos e Condições. 

7. The Organiser accepts no liability for any losses incurred by the Client, 
including but not limited to indirect or consequential losses, lost 
business or profits, as a result of the Client’s failure to comply with 
the terms and principles of participation in the Special Offer. 

7. O Organizador não assume qualquer responsabilidade por 
quaisquer perdas sofridas pelo Cliente, incluindo, mas não se 
limitando a perdas indiretas ou consequentes, perda de negócios 
ou lucros cessantes como resultado do não cumprimento, pelo 
Cliente, dos termos e princípios de participação na Oferta Especial. 

8. The governing law for these Terms and Conditions shall be the Polish 
law. 

8. A lei aplicável a estes Termos e Condições será a lei polaca, sem 
prejuízo da aplicação da lei portuguesa quando a lei assim o 
determine. 



9. These Terms and Conditions enter into force on 09.01.2023. 9. Os presentes Termos e Condições entram em vigor a 09.01.2023 
 


