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Este documento visa ajudar os investidores a entender e comparar melhor as principais características, riscos, 
recompensas e custos de diferentes contratos por diferença ("CFDs"). Se você optar por entrar em um CFD com a NAGA 
Markets Europe Ltd, é importante que você permaneça ciente dos riscos envolvidos, que você tenha recursos financeiros 
adequados para suportar tais riscos e que você monitore suas posições com cuidado. Se você tiver alguma dúvida sobre os 
riscos envolvidos, deve procurar aconselhamento profissional.  

A NAGA Markets Europe Ltd preparou este documento de acordo com o Regulamento (UE) 2017/653 de Produtos de 
Investimento de Varejo e Seguros (PRIIPs). 
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Objetivo  
Este documento fornece 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 comparar com outros produtos.  

Produto  
Contratos por Diferença (CFDs) de Câmbio Estrangeiro (FX) – O provedor é a Naga Markets Europe Limited 
("NAGA") (www.nagamarkets.com), uma empresa registrada na República de Chipre e regulamentada pela 
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre ( “CySEC”) com Licença nº 204/13. A empresa está localizada em 
Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol, Chipre. Para mais informações, entre em contato conosco por telefone 
+357 25041410 ou por e-mail em support@nagamarkets.com. Este documento de informações-chave foi 
criado em 31 de maio de 2019 e a última atualização foi feita em 07/02/2022.  

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

O que é este produto?   
Tipo  
Este é um "Contrato por Diferença" (CFD). Ele permite uma exposição indireta a um ativo subjacente. Você 
não terá interesse direto no ativo subjacente. Consequentemente, você pode obter ganhos ou sofrer perdas 
como resultado de movimentos de preço ou valor em relação ao ativo subjacente ao qual você tem exposição 
indireta. Um CFD sobre um par de FX é um produto alavancado que permite obter uma exposição indireta a 
um par de FX (por exemplo, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc.) especulando sobre preços em alta ou em 
queda. Isso significa que você nunca possuirá a moeda. A Naga Markets Europe Limited oferece uma ampla 
variedade de CFDs em pares de moedas disponíveis no site.  

Objetivos  
O objetivo de negociar um CFD em um par de moedas é ganhar exposição a movimentos relacionados à moeda 
subjacente, sem possuí-la. Seu retorno depende do tamanho do desempenho (ou movimento), positivo ou 
negativo, da moeda subjacente e do tamanho de sua posição. Portanto, você obterá lucro se sua especulação 
sobre o desempenho (ou movimento) estiver correta, com a diferença entre o preço de abertura e o preço de 
fechamento da moeda subjacente ou sofrerá uma perda de uma posição ou todo o seu saldo de trading, caso 
a moeda subjacente do CFD se desempenhar (ou mover) contra a sua especulação. Para obter mais 
informações sobre horários de trading específicos para cada par de moedas, consulte o site aqui.  

Investidor de varejo pretendido   
O fornecimento deste produto está sujeito à Política de governança de produtos da NAGA e está disponível 
para clientes que atendam a características específicas, com conhecimento e experiência suficientes em 
trading de CFDs e o risco associado. Este produto seria mais comumente usado por pessoas que desejam 
geralmente obter exposições de curto prazo a instrumentos/mercados financeiros; que estejam negociando 
com fundos que podem perder; que possuam uma carteira diversificada de investimentos e economias; 
tenham uma tolerância de alto risco; e entendam os riscos envolvidos.  

Termo   
Os CFDs sobre pares de moedas não têm vencimento/data de expiração fixa; portanto, não há período de 
retenção recomendado. Você deverá ter fundos suficientes para manter o requerimento de margem para 
manter uma posição, caso contrário, a posição será fechada automaticamente. No entanto, caso a conta caia 
no saldo negativo, os clientes de varejo têm proteção contra saldo negativo em sua conta de trading.  

Quais são os riscos e o que eu poderia receber em troca? 

! 

https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/forex?page=nagax
https://nagamarkets.com/pt/trading/hours-and-fees?page=nagax
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Nós fornecemos Proteção contra  Saldo Negativo aos nossos clientes, o que significa que eles nunca 
poderão perder mais fundos do que os valores investidos conosco. Observe que não há proteção de capital 
contra risco de mercado, risco de crédito ou risco de liquidez.  

Esteja ciente do risco cambial. Você pode receber pagamentos em uma moeda diferente; portanto, o retorno 
final que você receberá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no 
indicador mostrado acima.   
Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto você pode perder 
parte ou todo o seu investimento. No entanto, você pode se beneficiar dos fundos de Compensação do Investidor 
(consulte a seção "O que acontece se não formos capazes de pagar a você"). O indicador mostrado acima não 
considera essa proteção.  
Você deve considerar cuidadosamente se o trading de produtos alavancados é apropriado para você.  
 
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 possíveis resultados com base em retornos recentes. Os retornos reais podem ser mais 
baixos     
Os cenários mostrados abaixo ilustram como seu investimento pode se desempenhar. Você pode compará-los 
com os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com 
base em evidências do passado sobre como o valor desse investimento varia e não são um indicador exato.  O 
que você obtém varia de acordo com o desempenho do mercado e por quanto tempo você mantém o 
investimento/produto. O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de 
mercado e não leva em consideração a situação em que não podemos pagá-lo. CFDs são produtos alavancados, 
uma negociação pode resultar em perdas maiores que o valor investido em uma posição inicial, mas não o valor 
investido em geral, considerando a proteção de saldo negativo.  
As seguintes suposições foram usadas para criar os cenários na Tabela 1:  

 

   

O indicador de risco resumido é um guia para o nível de 
risco deste produto em comparação com outros 
produtos. Ele  mostra a probabilidade de o produto 
perder dinheiro devido a movimentos nos mercados ou  
porque não podemos pagar a você. Nós    
classificamos este produto como 7 de 7, que é a   
classe de maior risco. Isso classifica as perdas 
potenciais  do desempenho futuro em um nível muito 
alto, já que as condições de mercado ruins podem 
afetar nossa capacidade de pagar  a você. Este risco não 
é considerado no indicador mostrado acima.  
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   Tabela 1                        
Os números mostrados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que 
você paga ao vender o produto ou a terceiros que o aconselhem sobre este produto. Os números não levam 
em consideração seu esquema de taxa de imposto pessoal e local, o que também pode afetar o quanto você 
recebe de volta.    

O que acontece se a Naga Markets Europe Ltd não puder lhe pagar?  
Em caso de incumprimento por insolvência, você poderá perder o valor do seu investimento. Se a Empresa 
não for capaz de cumprir suas obrigações financeiras para com você, você pode ser elegível para compensação 
do Fundo de Compensação do Investidor (ICF), que oferece compensação para investidores de varejo por 
investimento elegível até o valor de 20.000 EUR ou 90% dos créditos cobertos cumulativos do investidor 
coberto, o que for mais baixo. Detalhes completos estão disponíveis no site da CySEC.  
Quais são os custos?   
Reserve um tempo para se familiarizar na lista abaixo com todos os custos únicos, contínuos e incidentais 
pelos quais você é responsável antes de começar a negociar CFDs.  

Custos 
únicos  

Spread  Spread é a diferença entre os preços com os que você pode comprar e 
vender. Para um custo específico de spread de Forex, use nossa 
calculadora de trading aqui. 

Comissão  A comissão que você paga quando compra e vende um instrumento. 

Conversão de moeda  É o custo da conversão de lucros e perdas realizados, ajustes, taxas e 
encargos que são dominados em uma moeda diferente da moeda base de 
sua conta de trading 

Custos 
atuais  

Custos de 
swap/rollover/financ
iamento 

É uma taxa ou custo de swap para manter sua posição durante a noite. 
Posições abertas são roladas diariamente até que você decida fechar as 
posições. Para um custo específico de swap de Forex, use nossa calculadora 
de trading aqui.  

Custos 
incidentais  

Taxas de transação  taxas ou encargos impostos dependendo dos métodos de pagamento 
específicos utilizados. 

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso retirar dinheiro antes?  
Período de retenção recomendado: N/A  
Este produto não tem um período mínimo de retenção recomendado. Desde que estejamos abertos para 
trading você pode entrar e sair das posições a qualquer momento, enquanto mantivermos este produto 
disponível. 
Como posso fazer uma reclamação?  
Se você deseja fazer uma reclamação a qualquer momento, você pode enviar um e-mail para 

complaints@nagamarkets.com ou enviar o formulário online através do seguinte link aqui. Por favor, consulte a 
nossa Política de Tratamento de Reclamações disponível em nosso site.  Se não estiver satisfeito com a nossa 
resposta final à sua reclamação, pode contactar o serviço de Ouvidoria Financeira (ver 
http://www.financialombudsman.gov.cy).  
Outras informações relevantes  
Leia nossos Termos e Políticas, como Contrato do Cliente, Política de Execução de Ordens, Aviso de Divulgação de 
Riscos, Política de Categorização do Cliente, disponíveis em Regulamento e Licença | NAGA (nagamarkets.com) 
que contêm informações importantes sobre sua conta de investimento que devem ser lidas em conjunto com 
este documento.

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/es/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://invest.naga.com/pt/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation?page=nagax
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Objetivo  
Este documento fornece 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 comparar com outros produtos.  

Produto  
Contratos por Diferença (CFDs) de Ações – O provedor é a Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com), uma empresa registrada na República de Chipre e regulamentada pela Comissão de 
Valores Mobiliários do Chipre ( “CySEC”) com Licença nº 204/13. A empresa está localizada em Ariadnis 7, 
Moutayiaka, 4531 Limassol, Chipre. Para mais informações, entre em contato conosco por telefone +357 25041410 
ou por e-mail em support@nagamarkets.com. Este documento de informações-chave foi criado em 31 de maio de 
2019 e a última atualização foi feita em 07/02/2022.  

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

O que é este produto?   
Tipo  
Este é um "Contrato por Diferença" (CFD). Ele permite uma exposição indireta a um ativo subjacente. Você não terá 
interesse direto no ativo subjacente. Consequentemente, você pode obter ganhos ou sofrer perdas como resultado 
de movimentos de preço ou valor em relação ao ativo subjacente ao qual você tem exposição indireta. Um CFD sobre 
uma Ação é um produto alavancado que permite obter uma exposição indireta a uma ação (por exemplo, Apple, 
Gazprom, Tesla Motors, etc.) especulando sobre preços em alta ou em queda. Isso significa que você nunca possuirá 
a ação, mas obterá ganhos ou sofrerá perdas como resultado de movimentos de preços no ativo subjacente ao qual 
você tem exposição indireta. As ações, conhecidas como equities, shares ou stocks representam unidades nas quais 
o capital de uma empresa é dividido para fins de investimento e propriedade. A Naga Markets Europe Limited oferece 
uma ampla gama de CFDs de ações disponíveis no site.  

Objetivos  
O objetivo de negociar um CFD de uma ação é ganhar exposição a movimentos relacionados à ação subjacente, sem 
possuí-la. Seu retorno depende do tamanho do desempenho (ou movimento), positivo ou negativo, da ação 
subjacente e do tamanho de sua posição. Portanto, você obterá lucro se sua especulação sobre o desempenho (ou 
movimento) estiver correta, com a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento da ação subjacente 
ou sofrerá uma perda de uma posição ou todo o seu saldo de trading, caso a ação subjacente do CFD se desempenhar 
(ou mover) contra a sua especulação. Para obter mais informações sobre horários de trading específicos para cada 
ação, consulte o site aqui.  

Investidor de varejo pretendido   
O fornecimento deste produto está sujeito à Política de governança de produtos da NAGA e está disponível para 
clientes que atendam a características específicas, com conhecimento e experiência suficientes em trading de CFDs 
e o risco associado. Este produto seria mais comumente usado por pessoas que desejam geralmente obter exposições 
de curto prazo a instrumentos/mercados financeiros; que estejam negociando com fundos que podem perder; que 
possuam uma carteira diversificada de investimentos e economias; tenham uma tolerância de alto risco; e entendam 
os riscos envolvidos.  

Termo   
Os CFDs de ações não têm vencimento/data de expiração fixa; portanto, não há período de retenção recomendado.  
Você deverá ter fundos suficientes para manter o requerimento de margem para manter uma posição, caso contrário, 
a posição será fechada automaticamente. No entanto, caso a conta caia no Saldo Negativo, os clientes de varejo têm  
proteção contra saldo negativo em sua conta de trading.  

Quais são os riscos e o que eu poderia receber em troca?   
 

! 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/real-stocks?page=nagax
https://nagamarkets.com/pt/trading/hours-and-fees?page=nagax
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Nós fornecemos Proteção contra  Saldo Negativo aos nossos clientes, o que significa que eles nunca poderão perder 
mais fundos do que os valores investidos conosco. Observe que não há proteção de capital contra risco de mercado, 
risco de crédito ou risco de liquidez.  

Esteja ciente do risco cambial. Você pode receber pagamentos em uma moeda diferente; portanto, o retorno 
final que você receberá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no 
indicador mostrado acima.   
Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto você pode perder 
parte ou todo o seu investimento. No entanto, você pode se beneficiar dos fundos de Compensação do Investidor 
(consulte a seção "O que acontece se não formos capazes de pagar a você"). O indicador mostrado acima não 
considera essa proteção.  
Você deve considerar cuidadosamente se o trading de produtos alavancados é apropriado para você.  
 
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 possíveis resultados com base em retornos recentes. Os retornos reais podem ser mais 
baixos.     
 
Os cenários mostrados abaixo ilustram como seu investimento pode se desempenhar. Você pode compará-los com 
os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base 
em evidências do passado sobre como o valor desse investimento varia e não são um indicador exato.  O que você 
obtém varia de acordo com o desempenho do mercado e por quanto tempo você mantém o investimento/produto. 
O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado e não leva em 
consideração a situação em que não podemos pagá-lo. CFDs são produtos alavancados, uma negociação pode 
resultar em perdas maiores que o valor investido em uma posição inicial, mas não o valor investido em geral, 
considerando a proteção de saldo negativo.  
As seguintes suposições foram usadas para criar os cenários na Tabela 1:  

 

O indicador de risco resumido é um guia para o nível de 
risco deste produto em comparação com outros 
produtos. Ele  mostra a probabilidade de o produto 
perder dinheiro devido a movimentos nos mercados ou  
porque não podemos pagar a você. Nós classificamos este 
produto como 7 de 7, que é a classe de maior risco. Isso 
classifica as perdas potenciais  do desempenho futuro em 
um nível muito alto, já que as condições de mercado ruins 
podem afetar nossa capacidade de pagar a você. Este 
risco não é considerado no indicador   mostrado acima.  
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 Tabela 1

Os números mostrados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que você 
paga ao vender o produto ou a terceiros que o aconselhem sobre este produto. Os números não levam em 
consideração seu esquema de taxa de imposto pessoal e local, o que também pode afetar o quanto você recebe de 
volta.    

O que acontece se a Naga Markets Europe Ltd não puder lhe pagar?  
Em caso de incumprimento por insolvência, você poderá perder o valor do seu investimento. Se a Empresa não for 
capaz de cumprir suas obrigações financeiras para com você, você pode ser elegível para compensação do Fundo 
de Compensação do Investidor (ICF), que oferece compensação para investidores de varejo por investimento 
elegível até o valor de 20.000 EUR ou 90% dos créditos cobertos cumulativos do investidor coberto, o que for mais 
baixo. Detalhes completos estão disponíveis no site da CySEC.  
Quais são os custos?   
Reserve um tempo para se familiarizar na lista abaixo com todos os custos únicos, contínuos e incidentais pelos 
quais você é responsável antes de começar a negociar CFDs.  

Custos 
únicos  

Spread  Spread é a diferença entre os preços com os que você pode comprar 
e vender. Para um custo específico de spread de Ações, use nossa 
calculadora de trading aqui. 

Comissão  A comissão que você paga quando compra e vende um instrumento. 

Conversão de moeda  É o custo da conversão de lucros e perdas realizados, ajustes, taxas e 
encargos que são dominados em uma moeda diferente da moeda base 
de sua conta de trading 

Custos 
atuais  

Custos de 
swap/rollover/financia
mento 

É uma taxa ou custo de swap para manter sua posição durante a noite. 
Posições abertas são roladas diariamente até que você decida fechar 
as posições.  Para um custo específico de swap de Ações, use nossa 
calculadora de trading aqui.  

Custos 
incidentais  

Taxas de transação  taxas ou encargos impostos dependendo dos métodos de pagamento 
específicos utilizados. 

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso retirar dinheiro antes?  
Período de retenção recomendado: N/A  
Este produto não tem um período mínimo de retenção recomendado. Desde que estejamos abertos para trading 
você pode entrar e sair das posições a qualquer momento, enquanto mantivermos este produto disponível.  
Como posso fazer uma reclamação?  
Se você deseja fazer uma reclamação a qualquer momento, você pode enviar um e-mail para 
complaints@nagamarkets.com  ou enviar o formulário online através do seguinte link aqui. Por favor, consulte a 
nossa Política de Tratamento de Reclamações disponível em nosso site.  Se não estiver satisfeito com a nossa 
resposta final à sua reclamação, pode contactar o serviço de Ouvidoria Financeira (ver 
http://www.financialombudsman.gov.cy).  
Outras informações relevantes  
Leia nossos Termos e Políticas, como Contrato do Cliente, Política de Execução de Ordens, Aviso de Divulgação 
de Riscos, Política de Categorização do Cliente, disponíveis em Regulamento e Licença | NAGA 
(nagamarkets.com) que contêm informações importantes sobre sua conta de investimento que devem ser 
lidas em conjunto com este documento. 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/pt/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation?page=nagax
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation?page=nagax
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Objetivo  
Este documento fornece 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 comparar com outros produtos.  

Produto  
Contratos por Diferença (CFDs) de Commodities – O provedor é a Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com), uma empresa registrada na República de Chipre e regulamentada pela Comissão de 
Valores Mobiliários do Chipre ( “CySEC”) com Licença nº 204/13. A empresa está localizada em Ariadnis 7, 
Moutayiaka, 4531 Limassol, Chipre. Para mais informações, entre em contato conosco por telefone +357 25041410 
ou por e-mail em support@nagamarkets.com. Este Documento de Informações-chave foi criado em 31 de maio de 
2019  e a última atualização foi feita em 07/02/2022.  

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

 
O que é este produto?   

Tipo  
Este é um "Contrato por Diferença" (CFD). Ele permite uma exposição indireta a um ativo subjacente. Você não 
terá interesse direto no ativo subjacente. Consequentemente, você pode obter ganhos ou sofrer perdas como 
resultado de movimentos de preço ou valor em relação ao ativo subjacente ao qual você tem exposição indireta. 
Um CFD sobre uma commodity é um produto alavancado que permite obter uma exposição indireta a uma 
commodity (por exemplo, Ouro, Prata, Petróleo etc.) especulando sobre preços em alta ou em queda. Isso 
significa que você nunca possuirá a commodity, mas obterá ganhos ou sofrerá perdas como resultado de 
movimentos de preços no ativo subjacente ao qual você tem exposição indireta. Uma commodity é uma matéria-
prima ou produto agrícola primário usado no comércio. A Naga Markets Europe Limited oferece uma ampla gama 
de CFDs de Commodities disponíveis no site.    

Objetivos  
O objetivo de negociar um CFD de uma commodity é ganhar exposição a movimentos relacionados à commodity 
subjacente, sem possuí-la. Seu retorno depende do tamanho do desempenho (ou movimento), positivo ou 
negativo, da commodity subjacente e do tamanho de sua posição. Portanto, você terá lucro se sua especulação 
sobre o desempenho (ou movimento) estava correta, com a diferença entre o preço de abertura e o preço de 
fechamento da commodity subjacente, ou sofrerá uma perda de uma posição ou de todo o seu saldo de trading 
se a commodity subjacente do CFD se desempenhar (ou mover) contra sua especulação. Para obter mais 
informações sobre horários de trading específicos para cada commodity, consulte o site aqui.    
 

Investidor de varejo pretendido   
O fornecimento deste produto está sujeito à Política de governança de produtos da NAGA e está disponível para 
clientes que atendam a características específicas, com conhecimento e experiência suficientes em trading de 
CFDs e o risco associado. Este produto seria mais comumente usado por pessoas que desejam geralmente obter 
exposições de curto prazo a instrumentos/mercados financeiros; que estejam negociando com fundos que podem 
perder; que possuam uma carteira diversificada de investimentos e economias; tenham uma tolerância de alto 
risco; e entendam os riscos envolvidos.  
 
Termo   
Os CFDs de commodities não têm vencimento/data de expiração fixa; portanto, não há período de retenção 
recomendado. Você deverá ter fundos suficientes para manter o requerimento de margem para manter uma 
posição, caso contrário, a posição será fechada automaticamente. No entanto, caso a conta caia no saldo 
negativo, os clientes de varejo têm proteção contra saldo negativo em sua conta de trading.  
 
Quais são os riscos e o que eu poderia receber em troca?  

! 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/commodities?page=nagax
https://nagamarkets.com/pt/trading/hours-and-fees?page=nagax
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O indicador de risco resumido é um guia para o nível 
de risco deste produto em comparação com outros 
produtos.  Ele mostra a probabilidade de o produto 
perder dinheiro devido a movimentos nos mercados 
ou porque não podemos pagar a você. Nós 
classificamos este produto como 7 de 7, que é a classe 
de maior risco. Isso classifica as perdas potenciais do 
desempenho futuro em um nível muito alto, pois as 
condições ruins do mercado podem afetar nossa 
capacidade de pagar a você. Este risco não é 
considerado no indicador mostrado acima.

 
Nós fornecemos Proteção contra  Saldo Negativo aos nossos clientes, o que significa que eles nunca poderão 
perder mais fundos do que os valores investidos conosco. Observe que não há proteção de capital contra risco 
de mercado, risco de crédito ou risco de liquidez.  
 
Esteja ciente do risco cambial. Você pode receber pagamentos em uma moeda diferente; portanto, o retorno 
final que você receberá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no 
indicador mostrado acima.   
 
Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto você pode perder 
parte ou todo o seu investimento. No entanto, você pode se beneficiar do Fundo de Compensação do Investidor 
(consulte a seção "O que acontece se não formos capazes de pagar a você"). O indicador mostrado acima não 
considera essa proteção.  
Você deve considerar cuidadosamente se o trading de produtos alavancados é apropriado para você.  
 
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 possíveis resultados com base em retornos recentes. Os retornos reais podem 
ser mais baixos.   
 
Os cenários mostrados abaixo ilustram como seu investimento pode se desempenhar. Você pode compará-los 
com os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com 
base em evidências do passado sobre como o valor desse investimento varia e não são um indicador exato. O 
que você obtém varia de acordo com o desempenho do mercado e por quanto tempo você mantém o 
investimento/produto. O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de 
mercado e não leva em consideração a situação em que não podemos pagá-lo.  CFDs são produtos alavancados, 
uma negociação pode resultar em perdas maiores que o valor investido em uma posição inicial, mas não o valor 
investido em geral, considerando a proteção de saldo negativo.  
 
As seguintes suposições foram usadas para criar os cenários na Tabela 1:  
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Tabela 1 

Os números mostrados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que 
você paga ao vender o produto ou a terceiros que o aconselhem sobre este produto. Os números não levam em 
consideração seu esquema de taxa de imposto pessoal e local, o que também pode afetar o quanto você recebe 
de volta.  

O que acontece se a Naga Markets Europe Ltd não puder lhe pagar?  
Em caso de incumprimento por insolvência, você poderá perder o valor do seu investimento. Se a Empresa não 
for capaz de cumprir suas obrigações financeiras para com você, você pode ser elegível para compensação do 
Fundo de Compensação do Investidor (ICF), que oferece compensação para investidores de varejo por 
investimento elegível até o valor de 20.000 EUR ou 90% dos créditos cobertos cumulativos do investidor 
coberto, o que for mais baixo. Detalhes completos estão disponíveis no site da CySEC.  
Quais são os custos?   
Reserve um tempo para se familiarizar na lista abaixo com todos os custos únicos, contínuos e incidentais 
pelos quais você é responsável antes de começar a negociar CFDs.  

Custos únicos  Spread  Spread é a diferença entre os preços com os que você pode comprar 
e vender. Para um custo específico de spread de Commodities, use 
nossa calculadora de trading aqui. 

Comissão  A comissão que você paga quando compra e vende um instrumento. 

Conversão de 
moeda 

É o custo da conversão de lucros e perdas realizados, ajustes, 
taxas e encargos que são dominados em uma moeda diferente da 
moeda base de sua conta de trading 

Custos atuais  Custos de 
swap/rollover/fi
nanciamento 

É uma taxa ou custo de swap para manter sua posição durante a 
noite. Posições abertas são roladas diariamente até que você decida 
fechar as posições. Para um custo específico de swap de 
Commodities, use nossa calculadora de trading aqui.  

Custos 
incidentais  

Taxas de transação  Taxas ou encargos impostos dependendo dos métodos de 
pagamento específicos utilizados. 

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso retirar dinheiro antes?  
Período de retenção recomendado: N/A  
Este produto não tem um período mínimo de retenção recomendado. Desde que estejamos abertos para trading 
você pode entrar e sair das posições a qualquer momento, enquanto mantivermos este produto disponível.  
Como posso fazer uma reclamação?  
Se você deseja fazer uma reclamação a qualquer momento, você pode enviar um e-mail para 
complaints@nagamarkets.com  ou enviar o formulário online através do seguinte link aqui. Por favor, consulte a 
nossa Política de Tratamento de Reclamações disponível em nosso site. Se não estiver satisfeito com a nossa 
resposta final à sua reclamação, pode contactar o serviço de Ouvidoria Financeira (ver 
http://www.financialombudsman.gov.cy).  
Outras informações relevantes  
Leia nossos Termos e Políticas, como Contrato do Cliente, Política de Execução de Ordens, Aviso de 
Divulgação de Riscos, Política de Categorização do Cliente, disponíveis em Regulamento e Licença | NAGA 
(nagamarkets.com) que contêm informações importantes sobre sua conta de investimento que devem ser 
lidas em conjunto com este documento. 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/calculators/all-in-one?page=nagax
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/pt/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation?page=nagax
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation?page=nagax
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Objetivo  
Este documento fornece 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 comparar com outros produtos.  

Produto  
Contratos por Diferença (CFDs) de Índices – O provedor é a Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com), uma empresa registrada na República de Chipre e regulamentada pela Comissão de 
Valores Mobiliários do Chipre ( “CySEC”) com Licença nº 204/13. A empresa está localizada em Ariadnis 7, 
Moutayiaka, 4531 Limassol, Chipre. Para mais informações, entre em contato conosco por telefone +357 25041410 
ou por e-mail em support@nagamarkets.com . Este documento de informações-chave foi criado em 31 de maio de 
2019 e a última atualização foi feita em 07/02/2022.  

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

O que é este produto?   
Tipo  
Este é um "Contrato por Diferença" (CFD). Ele permite uma exposição indireta a um ativo subjacente. Você não terá 
interesse direto no ativo subjacente. Consequentemente, você pode obter ganhos ou sofrer perdas como resultado de 
movimentos de preço ou valor em relação ao ativo subjacente ao qual você tem exposição indireta. Um CFD sobre um 
Índice é um produto alavancado que permite obter uma exposição indireta a um índice financeiro (por exemplo, 
MICEX, Tel Aviv 35, FTSE 100, etc.) especulando sobre preços em alta ou em queda. Isso significa que você nunca 
possuirá o índice, mas obterá ganhos ou sofrerá perdas como resultado de movimentos de preços no ativo subjacente 
ao qual você tem exposição indireta. Um índice é uma carteira de títulos usada para medir o valor de um determinado 
mercado ou segmento dele. Isso significa que você nunca possuirá o índice. A Naga Markets Europe Limited oferece 
uma ampla gama de CFDs de índices disponíveis no site.  

Objetivos  
O objetivo de negociar um CFD de um índice é ganhar exposição a movimentos relacionados ao índice subjacente, sem 
possuí-lo. Seu retorno depende do tamanho do desempenho (ou movimento), positivo ou negativo, do índice 
subjacente e do tamanho de sua posição. Portanto, você obterá lucro se sua especulação sobre o desempenho (ou 
movimento) estiver correta, com a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento do índice subjacente 
ou sofrerá uma perda de uma posição ou todo o seu saldo de trading, caso o índice subjacente do CFD se desempenhar 
(ou mover) contra a sua especulação. Para obter mais informações sobre horários de trading específicos para cada 
índice consulte o site aqui.  

Investidor de varejo pretendido   
O fornecimento deste produto está sujeito à Política de governança de produtos da NAGA e está disponível para 
clientes que atendam a características específicas, com conhecimento e experiência suficientes em trading de CFDs e 
o risco associado. Este produto seria mais comumente usado por pessoas que desejam geralmente obter exposições 
de curto prazo a instrumentos/mercados financeiros; que estejam negociando com fundos que podem perder; que 
possuam uma carteira diversificada de investimentos e economias; tenham uma tolerância de alto risco; e entendam 
os riscos envolvidos.  

Termo   
Os CFDs de índices não têm vencimento/data de expiração fixa; portanto, não há período de retenção recomendado.  
Você deverá ter fundos suficientes para manter o requerimento de margem para manter uma posição, caso contrário, 
a posição será fechada automaticamente. No entanto, caso a conta caia no saldo negativo, os clientes de varejo têm 
proteção contra saldo negativo em sua conta de trading.  

Qua is são os riscos e o que eu poderia receber em troca? 

! 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/indices
https://nagamarkets.com/pt/trading/hours-and-fees
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Nós fornecemos Proteção contra  Saldo Negativo aos nossos clientes, o que significa que eles nunca poderão perder 
mais fundos do que os valores investidos conosco. Observe que não há proteção de capital contra risco de mercado, 
risco de crédito ou risco de liquidez.  

Esteja ciente do risco cambial. Você pode receber pagamentos em uma moeda diferente; portanto, o retorno 
final que você receberá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no 
indicador mostrado acima.   

Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto você pode perder 
parte ou todo o seu investimento. No entanto, você pode se beneficiar dos fundos de Compensação do Investidor 
(consulte a seção "O que acontece se não formos capazes de pagar a você"). O indicador mostrado acima não 
considera essa proteção.  
Você deve considerar cuidadosamente se o trading de produtos alavancados é apropriado para você.  

 
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 possíveis resultados com base em retornos recentes. Os retornos reais podem ser mais 
baixos.     
 
Os cenários mostrados abaixo ilustram como seu investimento pode se desempenhar. Você pode compará-los com 
os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base 
em evidências do passado sobre como o valor desse investimento varia e não são um indicador exato.  O que você 
obtém varia de acordo com o desempenho do mercado e por quanto tempo você mantém o investimento/produto. 
O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado e não leva em 
consideração a situação em que não podemos pagá-lo. CFDs são produtos alavancados, uma negociação pode 
resultar em perdas maiores que o valor investido em uma posição inicial, mas não o valor investido em geral, 
considerando a proteção de saldo negativo.  

 
As seguintes suposições foram usadas para criar os cenários na Tabela 1:  

  

   

O indicador de risco resumido é um guia para o nível 
de risco deste produto em comparação com outros 
produtos. Ele  mostra a probabilidade de o produto 
perder dinheiro devido a movimentos nos mercados 
ou  porque não podemos pagar a você. Nós 
classificamos este produto como 7 de 7, que é a  
classe de maior risco. Isso classifica as perdas 
potenciais  do desempenho futuro em um nível muito 
alto, já que as condições de mercado ruins podem 
afetar nossa capacidade de pagar a você. Este risco 
não é considerado no indicador mostrado acima.  
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Tabela 1 
Os números mostrados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que 
você paga ao vender o produto ou a terceiros que o aconselhem sobre este produto. Os números não levam 
em consideração seu esquema de taxa de imposto pessoal e local, o que também pode afetar o quanto você 
recebe de volta.    

O que acontece se a Naga Markets Europe Ltd não puder lhe pagar?  
Em caso de incumprimento por insolvência, você poderá perder o valor do seu investimento. Se a Empresa não for 
capaz de cumprir suas obrigações financeiras para com você, você pode ser elegível para compensação do Fundo 
de Compensação do Investidor (ICF), que oferece compensação para investidores de varejo por investimento 
elegível até o valor de 20.000 EUR ou 90% dos créditos cobertos cumulativos do investidor coberto, o que for mais 
baixo. Detalhes completos estão disponíveis no site da CySEC.  
Quais são os custos?   
Reserve um tempo para se familiarizar na lista abaixo com todos os custos únicos, contínuos e incidentais pelos 
quais você é responsável antes de começar a negociar CFDs.  

Custos únicos  Spread  Spread é a diferença entre os preços com os que você pode comprar e 
vender. Para um custo específico de spread de Índices, use nossa 
calculadora de trading aqui. 

Comissão  A comissão que você paga quando compra e vende um instrumento. 

Conversão de moeda  É o custo da conversão de lucros e perdas realizados, ajustes, taxas e 
encargos que são dominados em uma moeda diferente da moeda base 
de sua conta de trading 

Custos atuais  Custos de 
swap/rollover/financia
mento 

É uma taxa ou custo de swap para manter sua posição durante a noite. 
Posições abertas são roladas diariamente até que você decida fechar as 
posições. Para um custo específico de swap de Índices, use nossa 
calculadora de trading aqui.  

Custos 
incidentais  

Taxas de transação  taxas ou encargos impostos dependendo dos métodos de pagamento 
específicos utilizados. 

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso retirar dinheiro antes?  
Período de retenção recomendado: N/A  
Este produto não tem um período mínimo de retenção recomendado. Desde que estejamos abertos para 
trading você pode entrar e sair das posições a qualquer momento, enquanto mantivermos este produto 
disponível.  
Como posso fazer uma reclamação?  
Se você deseja fazer uma reclamação a qualquer momento, você pode enviar um e-mail para 
complaints@nagamarkets.com ou enviar o formulário online através do seguinte link aqui. Por favor, consulte a 
nossa Política de Tratamento de Reclamações disponível em nosso site.  Se não estiver satisfeito com a nossa 
resposta final à sua reclamação, pode contactar o serviço de Ouvidoria Financeira (ver 
http://www.financialombudsman.gov.cy).  
Outras informações relevantes  
Leia nossos Termos e Políticas, como Contrato do Cliente, Política de Execução de Ordens, Aviso de Divulgação 
de Riscos, Política de Categorização do Cliente, disponíveis em Regulamento e Licença | NAGA 
(nagamarkets.com) que contêm informações importantes sobre sua conta de investimento que devem ser 
lidas em conjunto com este documento. 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/calculators/all-in-one
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/pt/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation


              Documento de informações-chave 

NAGA Markets Europe Ltd. 
Licenciada e reglumentada pela CySEC (Licença No. 204/13) 
Ariadnis 7, Moutayiaka, CY-4531 Limassol  
 

Objetivo  
Este documento fornece 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 comparar com outros produtos.  

Produto  
Contratos por Diferença (CFDs) de ETFs – O provedor é a Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com), uma empresa registrada na República de Chipre e regulamentada pela Comissão de Valores 
Mobiliários do Chipre ( “CySEC”) com Licença nº 204/13. A empresa está localizada em Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 
Limassol, Chipre. Para mais informações, entre em contato conosco por telefone +357 25041410 ou por e-mail em 
support@nagamarkets.com. Este documento de informações-chave foi criado em 31 de maio de 2019 e a última 
atualização foi feita em 07/02/2022.  

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

O que é este produto?   
Tipo  
Este é um "Contrato por Diferença" (CFD). Ele permite uma exposição indireta a um ativo subjacente. Você não terá 
interesse direto no ativo subjacente. Consequentemente, você pode obter ganhos ou sofrer perdas como resultado de 
movimentos de preço ou valor em relação ao ativo subjacente ao qual você tem exposição indireta. Um CFD sobre um 
ETF é um produto alavancado que permite obter uma exposição indireta a um ETF (por exemplo, USG-Gas Fund, iShares 
DAX, ETFS Gold, etc.) especulando sobre preços em alta ou em queda. Isso significa que você nunca possuirá o ETF, 
mas obterá ganhos ou sofrerá perdas como resultado de movimentos de preços no ativo subjacente ao qual você tem 
exposição indireta. Um ETF acompanha o desempenho de um índice ou commodity e é negociado como uma ação 
comum em uma bolsa de valores. Isso significa que você nunca possuirá o ETF. A Naga Markets Europe Limited oferece 
uma ampla gama de CFDs de ETFs disponíveis no site.  

Objetivos  
O objetivo de negociar um CFD de um ETF é ganhar exposição a movimentos relacionados ao ETF subjacente, sem 
possuí-lo. Seu retorno depende do tamanho do desempenho (ou movimento), positivo ou negativo, do ETF subjacente 
e do tamanho de sua posição. Portanto, você obterá lucro se sua especulação sobre o desempenho (ou movimento) 
estiver correta, com a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento do ETF subjacente ou sofrerá uma 
perda de uma posição ou todo o seu saldo de trading, caso o ETF subjacente do CFD se desempenhar (ou mover) contra 
a sua especulação. Para obter mais informações sobre horários de trading específicos para cada ETF, consulte o site 

aqui.  

Investidor de varejo pretendido   
O fornecimento deste produto está sujeito à Política de governança de produtos da NAGA e está disponível para 
clientes que atendam a características específicas, com conhecimento e experiência suficientes em trading de CFDs e 
o risco associado. Este produto seria mais comumente usado por pessoas que desejam geralmente obter exposições 
de curto prazo a instrumentos/mercados financeiros; que estejam negociando com fundos que podem perder; que 
possuam uma carteira diversificada de investimentos e economias; tenham uma tolerância de alto risco; e entendam 
os riscos envolvidos.  

Termo   
Os CFDs de ETF não têm vencimento/data de expiração fixa; portanto, não há período de retenção recomendado.  Você 
deverá ter fundos suficientes para manter o requerimento de margem para manter uma posição, caso contrário, a 
posição será fechada automaticamente. No entanto, caso a conta caia no Saldo Negativo, os clientes de varejo têm  
proteção contra saldo negativo em sua conta de trading.

Quais são os riscos e o que eu poderia receber em troca?   

! 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/exchange-traded-funds
https://nagamarkets.com/pt/trading/hours-and-fees
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Nós fornecemos Proteção contra  Saldo Negativo aos nossos clientes, o que significa que eles nunca poderão perder 
mais fundos do que os valores investidos conosco. Observe que não há proteção de capital contra risco de mercado, 
risco de crédito ou risco de liquidez.  

Esteja ciente do risco cambial. Você pode receber pagamentos em uma moeda diferente; portanto, o retorno 
final que você receberá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no 
indicador mostrado acima.   

Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto você pode perder 
parte ou todo o seu investimento. No entanto, você pode se beneficiar dos fundos de Compensação do Investidor 
(consulte a seção "O que acontece se não formos capazes de pagar a você"). O indicador mostrado acima não 
considera essa proteção.  

Você deve considerar cuidadosamente se o trading de produtos alavancados é apropriado para você.  

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 possíveis resultados com base em retornos recentes. Os retornos reais podem ser mais 
baixos.     
 
Os cenários mostrados abaixo ilustram como seu investimento pode se desempenhar. Você pode compará-los com 
os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base 
em evidências do passado sobre como o valor desse investimento varia e não são um indicador exato.  O que você 
obtém varia de acordo com o desempenho do mercado e por quanto tempo você mantém o investimento/produto. 
O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado e não leva em 
consideração a situação em que não podemos pagá-lo. CFDs são produtos alavancados, uma negociação pode 
resultar em perdas maiores que o valor investido em uma posição inicial, mas não o valor investido em geral, 
considerando a proteção de saldo negativo.  

As seguintes suposições foram usadas para criar os cenários na Tabela 1:  

 

O indicador de risco resumido é um guia para o nível 
de risco deste produto em comparação com outros 
produtos. Ele  mostra a probabilidade de o produto 
perder dinheiro devido a movimentos nos mercados 
ou  porque não podemos pagar a você. Nós 
classificamos este produto como 7 de 7, que é a  
classe de maior risco. Isso classifica as perdas 
potenciais  do desempenho futuro em um nível muito 
alto, já que as condições de mercado ruins podem 
afetar nossa capacidade de pagar a você. Este risco 
não é considerado no indicador mostrado acima.  
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Tabela 1  
Os números mostrados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que 
você paga ao vender o produto ou a terceiros que o aconselhem sobre este produto. Os números não evam em 
consideração seu esquema de taxa de imposto pessoal e local, o que também pode afetar o quanto você recebe 
de volta. 

O que acontece se a Naga Markets Europe Ltd não puder lhe pagar?  
Em caso de incumprimento por insolvência, você poderá perder o valor do seu investimento. Se a Empresa não for 
capaz de cumprir suas obrigações financeiras para com você, você pode ser elegível para compensação do Fundo 
de Compensação do Investidor (ICF), que oferece compensação para investidores de varejo por investimento 
elegível até o valor de 20.000 EUR ou 90% dos créditos cobertos cumulativos do investidor coberto, o que for mais 
baixo. Detalhes completos estão disponíveis no site da CySEC.  
Quais são os custos?   
Reserve um tempo para se familiarizar na lista abaixo com todos os custos únicos, contínuos e incidentais pelos 
quais você é responsável antes de começar a negociar CFDs.  

Custos 
únicos  

Spread  Spread é a diferença entre os preços com os que você pode 
comprar e vender. Para um custo específico de spread de ETFs, 
use nossa calculadora de trading aqui. 

Comissão  A comissão que você paga quando compra e vende um instrumento. 

Conversão de moeda  É o custo da conversão de lucros e perdas realizados, ajustes, taxas e 
encargos que são dominados em uma moeda diferente da moeda 
base de sua conta de trading 

Custos 
atuais  

Custos de 
swap/rollover/financi
amento 

É uma taxa ou custo de swap para manter sua posição durante a 
noite. Posições abertas são roladas diariamente até que você decida 
fechar as posições.  Para um custo específico de swap de ETFs, use 
nossa calculadora de trading aqui.  

Custos 
incidentais  

Taxas de transação  taxas ou encargos impostos dependendo dos métodos de 
pagamento específicos utilizados. 

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso retirar dinheiro antes?  
Período de retenção recomendado: N/A  
Este produto não tem um período mínimo de retenção recomendado. Desde que estejamos abertos para trading 
você pode entrar e sair das posições a qualquer momento, enquanto mantivermos este produto disponível.  
Como posso fazer uma reclamação?  
Se você deseja fazer uma reclamação a qualquer momento, você pode enviar um e-mail para 
complaints@nagamarkets.com  ou enviar o formulário online através do seguinte link aqui. Por favor, consulte a 
nossa Política de Tratamento de Reclamações disponível em nosso site.  Se não estiver satisfeito com a nossa 
resposta final à sua reclamação, pode contactar o serviço de Ouvidoria Financeira (ver 
http://www.financialombudsman.gov.cy).  
Outras informações relevantes  
Leia nossos Termos e Políticas, como Contrato do Cliente, Política de Execução de Ordens, Aviso de Divulgação 
de Riscos, Política de Categorização do Cliente, disponíveis em Regulamento e Licença | NAGA 
(nagamarkets.com) que contêm informações importantes sobre sua conta de investimento que devem ser 
lidas em conjunto com este documento. 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/exchange-traded-funds
https://nagamarkets.com/pt/trading/hours-and-fees
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/pt/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation
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Objetivo  
Este documento fornece 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 comparar com outros produtos.  

Produto  
Contratos por Diferença (CFDs) de Criptomoedas – O provedor é a Naga Markets Europe Limited ("NAGA") 
(www.nagamarkets.com), uma empresa registrada na República de Chipre e regulamentada pela Comissão de Valores 
Mobiliários do Chipre ( “CySEC”) com Licença nº 204/13. A empresa está localizada em Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 
Limassol, Chipre. Para mais informações, entre em contato conosco por telefone +357 25041410 ou por e-mail em 
support@nagamarkets.com. Este documento de informações-chave foi criado em 31 de maio de 2019 e a última 
atualização foi feita em 07/02/2022.  

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

O que é este produto?   
Tipo  
Este é um "Contrato por Diferença" (CFD). Ele permite uma exposição indireta a um ativo subjacente. Você não terá 
interesse direto no ativo subjacente. Consequentemente, você pode obter ganhos ou sofrer perdas como resultado de 
movimentos de preço ou valor em relação ao ativo subjacente ao qual você tem exposição indireta. Um CFD sobre uma 
criptomoeda é um produto alavancado que permite obter uma exposição indireta à criptomoeda (por exemplo, Bitcoin, 
Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, etc.) especulando sobre preços em alta ou em queda. Isso significa que você nunca 
possuirá a criptomoeda, mas obterá ganhos ou sofrerá perdas como resultado de movimentos de preços no ativo 
subjacente ao qual você tem exposição indireta. A Naga Markets Europe Limited oferece uma ampla gama de 
Criptomoedas disponíveis no site.  

Objetivos  
O objetivo de negociar um CFD de uma criptomoeda é ganhar exposição a movimentos relacionados à criptomoeda 
subjacente, sem possuí-la. Seu retorno depende do tamanho do desempenho (ou movimento), positivo ou negativo, 
da criptomoeda subjacente e do tamanho de sua posição. Portanto, você obterá lucro se sua especulação sobre o 
desempenho (ou movimento) estiver correta, com a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento da 
criptomoeda subjacente ou sofrerá uma perda de uma posição ou todo o seu saldo de trading, caso a criptomoeda 
subjacente do CFD se desempenhar (ou mover) contra a sua especulação. Para obter mais informações sobre horários 
de trading específicos para cada criptomoeda, consulte o site aqui.  

Investidor de varejo pretendido   
O fornecimento deste produto está sujeito à Política de governança de produtos da NAGA e está disponível para 
clientes que atendam a características específicas, com conhecimento e experiência suficientes em trading de CFDs e 
o risco associado. Este produto seria mais comumente usado por pessoas que desejam geralmente obter exposições 
de curto prazo a instrumentos/mercados financeiros; que estejam negociando com fundos que podem perder; que 
possuam uma carteira diversificada de investimentos e economias; tenham uma tolerância de alto risco; e entendam 
os riscos envolvidos.  

Termo   
Os CFDs de criptomoedas não têm vencimento/data de expiração fixa; portanto, não há período de retenção 
recomendado. Você deverá ter fundos suficientes para manter o requerimento de margem para manter uma posição, 
caso contrário, a posição será fechada automaticamente. No entanto, caso a conta caia no saldo negativo, os clientes 
de varejo têm proteção contra saldo negativo em sua conta de trading.

Quais são os riscos e o que eu poderia receber em troca?   

! 

http://www.nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/pt/trading/hours-and-fees
https://nagamarkets.com/pt/trading/hours-and-fees
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Nós fornecemos Proteção contra Saldo Negativo aos nossos clientes, o que significa que eles nunca poderão perder 
mais fundos do que os valores investidos conosco. Observe que não há proteção de capital contra risco de mercado, 
risco de crédito ou risco de liquidez.  

Esteja ciente do risco cambial. Você pode receber pagamentos em uma moeda diferente; portanto, o retorno 
final que você receberá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no 
indicador mostrado acima.   

Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto você pode perder 
parte ou todo o seu investimento. No entanto, você pode se beneficiar dos fundos de Compensação do Investidor 
(consulte a seção "O que acontece se não formos capazes de pagar a você"). O indicador mostrado acima não 
considera essa proteção.  

Você deve considerar cuidadosamente se o trading de produtos alavancados é apropriado para você.  

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 possíveis resultados com base em retornos recentes. Os retornos reais podem 
ser mais baixos.     
Os cenários mostrados abaixo ilustram como seu investimento pode se desempenhar. Você pode compará-los com 
os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base 
em evidências do passado sobre como o valor desse investimento varia e não são um indicador exato. O que você 
obtém varia de acordo com o desempenho do mercado e por quanto tempo você mantém o investimento/produto.  
O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado e não leva em 
consideração a situação em que não podemos pagá-lo. CFDs são produtos alavancados, uma negociação pode 
resultar em perdas maiores que o valor investido em uma posição inicial, mas não o valor investido em geral, 
considerando a proteção de saldo negativo.  

As seguintes suposições foram usadas para criar os cenários na Tabela 1:  

 
  

O indicador de risco resumido é um guia para o nível 
de risco deste produto em comparação com outros 
produtos. Ele  mostra a probabilidade de o produto 
perder dinheiro devido a movimentos nos mercados 
ou  porque não podemos pagar a você. Nós 
classificamos este produto como 7 de 7, que é a  
classe de maior risco. Isso classifica as perdas 
potenciais  do desempenho futuro em um nível muito 
alto, já que as condições de mercado ruins podem 
afetar nossa capacidade de pagar a você. Este risco 
não é considerado no indicador mostrado acima.  
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 Tabela 1
Os números mostrados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que 
você paga ao vender o produto ou a terceiros que o aconselhem sobre este produto. Os números não levam em 
consideração seu esquema de taxa de imposto pessoal e local, o que também pode afetar o quanto você recebe 
de volta.    

O que acontece se a Naga Markets Europe Ltd não puder lhe pagar?  
Em caso de incumprimento por insolvência, você poderá perder o valor do seu investimento. Se a Empresa não for 
capaz de cumprir suas obrigações financeiras para com você, você pode ser elegível para compensação do Fundo 
de Compensação do Investidor (ICF), que oferece compensação para investidores de varejo por investimento 
elegível até o valor de 20.000 EUR ou 90% dos créditos cobertos cumulativos do investidor coberto, o que for mais 
baixo. Detalhes completos estão disponíveis no site da CySEC.  
Quais são os custos?   
Reserve um tempo para se familiarizar na lista abaixo com todos os custos únicos, contínuos e incidentais pelos 
quais você é responsável antes de começar a negociar CFDs.  

   

Custos 
únicos  

Spread  Spread é a diferença entre os preços com os que você pode comprar e 
vender. Para um custo específico de spread de Criptomoedas, use nossa 
calculadora de trading aqui. 

Comissão  A comissão que você paga quando compra e vende um instrumento. 

Conversão de 
moeda  

É o custo da conversão de lucros e perdas realizados, ajustes, taxas e 
encargos que são dominados em uma moeda diferente da moeda base 
de sua conta de trading 

Custos 
atuais  

Custos de 
swap/rollover/fin
anciamento 

É uma taxa ou custo de swap para manter sua posição durante a noite. 
Posições abertas são roladas diariamente até que você decida fechar as 
posições. Para um custo específico de swap de Criptomoedas, use nossa 
calculadora de trading aqui.  

Custos 
incidentais  

Taxas de transação  taxas ou encargos impostos dependendo dos métodos de pagamento 
específicos utilizados. 

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso retirar dinheiro antes?  
Período de retenção recomendado: N/A  
Este produto não tem um período mínimo de retenção recomendado. Desde que estejamos abertos para trading 
você pode entrar e sair das posições a qualquer momento, enquanto mantivermos este produto disponível.  
Como posso fazer uma reclamação?  
Se você deseja fazer uma reclamação a qualquer momento, pode enviar um e-mail para 
complaints@nagamarkets.com  ou enviar o formulário online através do seguinte link aqui. Por favor, consulte a 
nossa Política de Tratamento de Reclamações disponível em nosso site. Se não estiver satisfeito com a nossa 
resposta final à sua reclamação, pode contactar o serviço de Ouvidoria Financeira (ver 
http://www.financialombudsman.gov.cy).  
Outras informações relevantes  
Leia nossos Termos e Políticas, como Contrato do Cliente, Política de Execução de Ordens, Aviso de 
Divulgação de Riscos, Política de Categorização do Cliente, disponíveis em Regulamento e Licença | NAGA 
(nagamarkets.com) que contêm informações importantes sobre sua conta de investimento que devem 
ser lidas em conjunto com este documento. 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/pt/investing/markets/calculators/all-in-one
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/pt/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation
https://nagamarkets.com/pt/legal-documentation

