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ESTA PROCURAÇÃO LIMITADA

é concedida no dia:   de   de  

Eu/Nós (nome do cliente):   (‘Cliente’)

neste ato nomeio/nomeamos (nome do procurador):   (‘Procurador’)

Número da conta do Procurador:  

com respeito ao número da(s) conta(s) com a IG Europe GmbH  
(inserir o número da(s) conta(s) à(s) qual(is) o Cliente deseja conceder a procuração): 

  (cada uma, uma ‘Conta’)

PARA SER O PROCURADOR DO CLIENTE PARA AS SEGUINTES FINALIDADES:

1.  Com relação às Contas de contrato por diferença (Contract for 
Difference, CFD), iniciar, editar e fechar transações com a IG 
Europe GmbH (‘Empresa’), e colocar, editar e excluir ordens de 
qualquer tipo, estejam ou não associadas a qualquer transação 
aberta existente em qualquer Conta em nome do Cliente.

2.  Com relação às Contas de CFD, definir, editar e excluir todas as 
preferências de negociação relacionadas à Conta, por exemplo, sem 
limitação, permitir stops dinâmicos e definir instruções de rollover. 

3.  Para celebrar com a Empresa, em nome do Cliente, qualquer 
acordo relacionado a transações na Conta, por exemplo, e sem 
limitações, acordo de cliques, negociação com gráficos e acordos 
de câmbio. 

4.  Comunicar-se com a Empresa em nome do Cliente a respeito 
de reclamações ou disputas que o Cliente possa ter contra a 
Empresa relacionadas às Contas. 

5.  Transferir dinheiro entre as Contas e entre outras contas que o 
Cliente tenha com a Empresa. Para evitar dúvidas, o Procurador 
não está autorizado a instruir a Empresa a transferir dinheiro para 
fora da Empresa, nem aceitar dinheiro de fora da Empresa.

6.  Aceitar qualquer alteração nos termos de negócios da Empresa, 
incluindo no contrato com o cliente da Empresa aplicável ao tipo 
de Conta, em nome do Cliente.

A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO CLIENTE AO PROCURADOR NO PARÁGRAFO PRECEDENTE ESTÁ SUJEITA 
AOS SEGUINTES TERMOS:

1.  O Procurador concorda com a natureza limitada desta 
Procuração, conforme definido no parágrafo precedente, 
concorda em não tomar nenhuma medida que recaia ou possa 
recair fora do poder que lhe foi concedido neste documento.

2.  O Procurador não tem o direito de conceder sub-poderes de 
procuração sob esta procuração. Serão excluídos quaisquer 
direitos do Procurador de conceder sub-procurações sob 
qualquer lei aplicável.

3.  Fica a critério do Procurador e do Cliente determinar se o 
Procurador terá liberdade de ação ao negociar em nome do 
Cliente sob esta Procuração. A Empresa normalmente não é 
obrigada a fazer nenhuma consulta sobre esse assunto ao Cliente 
ou Procurador, e o Procurador concorda em agir de acordo com 
os poderes a ele concedidos pelo Cliente.

4.  O Procurador está ciente que cada Conta e todas as transações 
que forem efetuadas nelas são regidas pelo contrato com o 
cliente da Empresa para esse tipo de Conta, e concorda em 
cumprir com o contrato com o cliente aplicável ao agir com a 
Empresa em nome do Cliente. 

5.  A aceitação desta Procuração pela Empresa está condicionada 
à abertura de uma conta pessoal na Empresa pelo Procurador 
e à manutenção dessa conta durante todo o período que agir 
como agente para o Cliente sob esta Procuração. O Procurador 
deve abrir com a Empresa, em nome pessoal, os mesmos tipos 
de contas sob as quais tem a Procuração. O Procurador não é 
obrigado a fazer depósitos nem efetuar transações na(s) sua(s) 
conta(s) pessoal(ais). 

6.  O Cliente autoriza a Empresa a aceitar todas as instruções 
fornecidas à Empresa pelo Procurador, seja de forma oral ou 
escrita (inclusive por e-mail), com relação à cada Conta. A Empresa 
normalmente não é obrigada a fazer nenhuma consulta ao Cliente 
ou a qualquer outra pessoa antes de seguir tais instruções.
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ESTA PROCURAÇÃO TEM EFEITO NA DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA ABAIXO.

A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO CLIENTE AO PROCURADOR NO PARÁGRAFO PRECEDENTE ESTÁ SUJEITA 
AOS SEGUINTES TERMOS (CONTINUAÇÃO):

 7.  Neste ato, a Empresa notifica o Cliente que o Procurador não é 
funcionário, agente nem representante da Empresa, e ainda que 
o Procurador não tem nenhum poder ou autoridade para agir em 
nome da Empresa ou vinculá-la de qualquer maneira. 

8.  A menos que o Cliente informe à Empresa o contrário, a Empresa 
poderá comunicar-se diretamente com o Procurador, de vez em 
quando, para falar sobre cada Conta. O Cliente consente com 
isso e o Procurador concorda em transmitir tais comunicados 
ao Cliente sem demora. Os comunicados da Empresa para 
o Procurador serão considerados recebidos pelo Cliente no 
momento em que forem recebidos pelo Procurador.

9.  A Empresa pode divulgar ao Procurador todas as informações 
que tiver sobre cada Conta, incluindo informações pessoais 
que tiver em relação ao Cliente, para garantir a execução desta 
Procuração. Este processamento de dados é admissível de 
acordo com o Artigo 6(1)(f) do Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (Regulamento (UE) 679/2016). A Empresa tem um 
interesse legítimo no processamento de tais dados, porque são 
necessários para a sua relação com o Cliente. Mais informações 
sobre o processamento de dados pessoais estão incluídas no 
aviso de privacidade da Empresa, conforme publicado no(s) 
website(s) da Empresa, e podem ser atualizadas periodicamente.

10.  O Cliente aceita que, ao fornecer um sistema de negociação 
eletrónica ou on-line para o Procurador, a Empresa tem o direito, 
mas não a obrigação, de definir limites, controlos, parâmetros e/
ou outros controlos sobre a capacidade do Procurador de usar 

tal sistema. O Cliente aceita que, se a Empresa optar por não 
impor nenhum desses limites ou controlos à negociação do 
Procurador, ou se tais limites ou controlos falharem por qualquer 
razão, a Empresa não exercerá a supervisão ou controlo sobre 
as instruções fornecidas pelo Procurador. Empresa optar por 
não impor nenhum desses limites ou controles à negociação do 
Procurador, ou se tais limites ou controles falharem por qualquer 
razão, a Empresa não exercerá supervisão ou controle sobre as 
instruções fornecidas pelo Procurador, e o Cliente aceita total 
responsabilidade pelas ações do Procurador nessas circunstâncias. 

11.  Caso o Cliente queira revogar ou alterar essa autorização, deverá 
fornecer um aviso por escrito (incluindo uma notificação por e-mail) 
desta intenção para a Empresa. Nenhum aviso desse tipo terá 
efeito até que seja recebido pela Empresa. O Cliente concorda 
que normalmente continuará vinculado pelas instruções fornecidas 
à Empresa antes de a revogação/alteração entrar em efeito.

12.  A Empresa, agindo a seu critério, pode decidir não aceitar mais 
instruções do Procurador em relação a qualquer Conta. Se assim 
o fizer, a Empresa deverá fornecer uma notificação adequada 
ao Cliente. 

13.  Esta Procuração e quaisquer outras obrigações não contratuais 
resultantes ou relacionadas com esta Procuração serão regidas e 
interpretadas de acordo com as leis da República Federal 
da Alemanha.
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SECÇÃO A: PARA PESSOAS FÍSICAS

Nome do Cliente:  

 Assinatura:   Data:  

SECÇÃO B: PARA PESSOAS JURÍDICAS

Nome da Empresa:  

Nome:  

Cargo/posição (deve ser um diretor):  

 Assinatura:   Data:  

A SER ASSINADO PELO CLIENTE

EU, O CLIENTE, CONCORDO COM TODOS OS TERMOS ESTABELECIDOS NESTA PROCURAÇÃO.

•  Se é uma pessoa física, preencha a Secção A

• Se é uma pessoa jurídica, preencha a Secção B

Depois de preencher os seus dados:

 Imprima este formulário

 Assine-o 

 Peça para o seu procurador assiná-lo

 Devolva-o para nós
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A SER ASSINADO PELO PROCURADOR

EU, O PROCURADOR, CONCORDO COM TODOS OS TERMOS ESTABELECIDOS ACIMA NESTA PROCURAÇÃO.

•  Se é uma pessoa física, preencha a Secção A

• Se é uma pessoa jurídica, preencha a Secção B

SECÇÃO A: PARA PESSOAS FÍSICAS

Nome do Cliente:  

 Assinatura:   Data:  

SECÇÃO B: PARA PESSOAS JURÍDICAS

Nome da Empresa:  

Nome:  

Cargo/posição (deve ser um diretor):  

 Assinatura:   Data:  

IG EUROPE GMBH Stureplan 2, 114 35 Stockholm
T +351 211 205 593 E info.por@ig.com W IG.com

https://www.ig.com
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