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Termos e Condições 

Competição Axi x Man City (“Concurso”) 

1. O promotor desta competição é AxiTrader Limitada (“Axi ”), Suite 305, Griffith Corporate 
Center, PO Box 1510, Beachmont,  Kingstown, São Vicente e Granadinas, incorporada em 
São Vicente e Granadinas, número 25417 BC 2019 pelo Registo Comercial de Negócios 
Internacionais e registada pela Autoridade de Serviços Financeiros (“Promotor”). Para 
entrar em contacto com o Promotor, envie um e-mail service@axi.com. 
 

2. O parceiro nesta competição é o Manchester City Football Club Limited (“Man City”), 
Etihad Stadium, Etihad Campus, Manchester, M11 3FF, com sede no Reino Unido com o 
número de empresa 00040946. 

 
3. Esta competição começa às 10:00 GMT em 3 de março de 2021 e termina às 12:00 GMT 

em 31 de março de 2021 (“Período de Concurso”). 
 
4. As informações sobre como se inscrever fazem parte dos presentes termos e condições 

(“Termos”).   A participação neste Concurso é considerada aceitação dos presentes 
Termos. 

 
5. Este Concurso está aberto a todos os participantes que: 
 

 têm idade igual ou superior 18 anos; 
 cumprir os presentes Termos; 
 não são residentes da União Europeia, Brasil, e província de Quebec no Canadá; 

e 
 não são diretores, gerentes, funcionários ou agentes do Promotor ou de suas 

entidades relacionadas (ou familiares imediatos de tais pessoas) (“Participante 
Elegível”). 
 

6. Para entrar na Concurso, um Participante Elegível deve, durante o Período da Concurso: 
 

 Clique no link para a página inicial do Concurso via: 
 

o Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Telegram ou WeChat (cada um 
“Plataforma de Rede Social”); 

o sites do Man City, FXStreet, Investing.com, Goal.com, TradingView ou 
Myfxbook (cada uma “Site de terceiros”); ou 
 

o e-mail recebido da Axi a convidar o participante a entrar no Concurso;  

mailto:service@axi.com
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 Na página inicial do concurso, responde às pergunta do Concurso abaixo, forneça 

os detalhes de contacto do participante (nome completo e endereço de e-mail) 
e envie a inscrição. 
 

Questão do concurso: 
 

Desde que há registo, qual é o nosso maior recorde em casa num clássico? 

A. 71,364 

B. 47,244 

C. 63,872 
Onde encontraria o FTSE?........................ 

No mercado de ações do Reino Unido 

No campo de aquecimento 

No podólogo 
 

Em 20 palavras ou menos, diga-nos qual foi o seu momento favorito no clássico de 
Manchester em encontros anteriores e porquê? 
 

7. Um Participante Elegível que concluir todas as etapas descritas na cláusula 6 acima 
receberá inscrição entrada no Concurso (“Inscrição”).  As respostas devem estar em 
inglês. 
 

8. É apenas permitida uma Inscrição por Participante Elegível. Não são permitidas inscrições 
múltiplas. Se um Participante Elegível enviar mais de uma Inscrição, apenas a primeira 
Inscrição será considerada válida. 

 
9. O Promotor, os seus agentes, afiliados ou representantes não serão responsáveis por 

quaisquer Inscrições atrasadas ou mal direcionadas. 
 
10. O Promotor reserva-se o direito, a seu exclusivo e absoluto critério, de considerar inválida 

uma Inscrição irregular, incompreensível e incompleta ou qualquer Inscrição que não 
cumpra com os presentes Termos (“Entradas Inválidas”). 

 
11. A decisão ocorrerá às 15h GMT em 8 de abril de 2021 (“Data de Seleção”). Cada 

inscrição válida será avaliada individualmente com base na precisão e originalidade da 
inscrição em resposta à Questão da Concurso, conforme determinado pelos juízes da 
Concurso. 

 
12. A melhor inscrição, conforme determinado pelos juízes a seu critério absoluto, ganhará 

os Prémios listados na cláusula 15 abaixo. 
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13. O Promotor reserva-se o direito de selecionar inscrições de reserva adicionais que 

considere serem as próximas melhores, e registá-las em ordem de mérito, no caso de 
inscrição inválida ou participante inelegível. 

 
14. Este é um jogo de competências e o acaso não desempenha nenhum papel na 

determinação do vencedor. 
 

15 prémios: 

 
o Camisa oficial do Man City; e 
o 2 camisas oficiais do Man City assinadas pela lenda do Man City, Micah 

Richards. 
 

Todas as camisas assinadas vêm com um certificado de autenticidade. 
 

16. No caso de um Prémio (ou qualquer parte de um Prémio) ficar indisponível por motivos 
alheios ao controle do Promotor, o Promotor pode substituir um Prémio (ou a parte 
relevante de um Prémio) por um Prémio de valor igual ou superior. 
 

17. Os vencedores dos Prémios (“Vencedores dos Prémios”) serão contactados entre as 12:00 
GMT de 15 de abril de 2021 e as 17:00 GMT de 23 de abril de 2021 através do endereço 
de e-mail que forneceram ao enviar a sua inscrição sobre como reclamar seu Prémio. Se 
o Vencedor do Prémio não puder ser contactado ou não reivindicar o prémio em 14 dias 
a partir da notificação, o Promotor reserva-se o direito de retirar o prémio do Vencedor 
do Prémio e escolher um vencedor substituto.   
 

18. Os nomes dos vencedores serão publicados às 12:00 GMT do dia 15 de abril de 2021 nos 
canais de redes sociais implantados para o Concurso.  
 

19. Caso os dados de contacto de um Participante Elegível mudem durante o Período de 
Concurso, é responsabilidade do Participante Elegível notificar o Promotor. Uma 
solicitação para aceder ou modificar qualquer informação fornecida como parte do 
reivindicar de um Prémio deve ser dirigida ao Promotor. 
 

20. O Promotor reserva-se o direito de solicitar a verificação dos Participantes Elegíveis e da 
idade, identidade e endereço residencial dos Vencedores dos Prémios e quaisquer outras 
informações relevantes para a inscrição ou participação neste Concurso. A verificação fica 
a critério do Promotor; cuja decisão é final.  
 

21. As informações pessoais, incluindo o nome e o endereço do Participante Elegível, serão 
recolhidas e utilizadas para a realização deste Concurso. Tal pode exigir a divulgação a 
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terceiros, incluindo autoridades regulatórias locais e agentes do Promotor ou prestadores 
de serviços terceirizados, para fins de realização da Competição ou para fins promocionais 
e de marketing (incluindo marketing direto) (“Propósito”). 
 

22. Ao entrar no presente Concurso, os Participantes Elegíveis consentem com o uso das suas 
informações pessoais para o Propósito e que o Promotor pode contactá-los para fins de 
marketing e materiais futuros sem pagamento. Os Participantes Elegíveis concordam que 
o Promotor pode usar essas informações para esse fim e divulgá-las a outras organizações 
ou pessoas, incluindo prestadores de serviços no exterior que possam usá-las, em 
qualquer meio para o Propósito. 
 

23. Todas as informações pessoais recolhidas serão recolhidas e mantidas de acordo com a 
legislação de proteção de dados do Reino Unido e a política de privacidade da Axi em 
www.axi.com. 
 

24. O presente Concurso está aberto apenas a Participantes Elegíveis que atuem, em todos 
os momentos, de boa fé, sinceridade e sem fraude. Qualquer participante ou participação 
que o Promotor suspeite, a seu critério, estar em violação dos presentes Termos ou a 
tentar obter uma vantagem injusta sobre outros participantes (por exemplo, utilizando 
tecnologia) não será elegível para um Prémio.  
 

25. A inscrição de um Participante Elegível não deve incluir:  
 

a. qualquer conteúdo que infrinja qualquer lei; ou 
b. qualquer conteúdo que seja obsceno, ofensivo, potencialmente difamatório, 

discriminatório, indecente, prejudicial ou inconsistente com os padrões 
prevalecentes da comunidade. 

 
26. Se aplicável, um Participante Elegível garante que os conteúdos e materiais enviados 

como parte da inscrição são trabalhos originais e não infringem quaisquer direitos 
(incluindo direitos de propriedade intelectual) de terceiros. Um Participante Elegível 
concorda em indemnizar o Promotor e suas agências associadas por todas as perdas, 
danos, reclamações e custos de terceiros decorrentes de, relacionados a, ou resultantes 
de uma violação da garantia estabelecida na presente cláusula 26. 
 

27. Ao participar neste Concurso, os Participantes Elegíveis concedem ao Promotor e ao 
Parceiro uma licença não exclusiva para usar o conteúdo da sua entrada, ou qualquer 
parte do conteúdo da entrada, de qualquer forma que o Promotor e o Parceiro desejem 
em todos os meios de comunicação para os fins dos negócios do Promotor e do Parceiro 
em seus sites, redes sociais ou em qualquer campanha de marketing, sem pagamento ao 
Participante Elegível de royalties ou compensação. Se solicitado pelo Promotor, os 

http://www.axi.com/
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Participantes Elegíveis concordam em assinar qualquer documentação adicional exigida 
pelo Promotor para dar efeito à presente cláusula 26. 
 

28. Os termos a seguir aplicam-se na medida em que a Competição é conduzida, anunciada 
ou promovida numa plataforma de rede social ou site de propriedade de terceiros 
(“Operador de plataforma”): a) cada participante reconhece e concorda que o Concurso 
não é de forma alguma patrocinado, endossado ou administrado por, ou associado a, 
qualquer Operador de Plataforma; b) cada participante reconhece que o Operador da 
Plataforma não tem qualquer responsabilidade pela Concurso; c) cada participante isenta 
cada Operador de Plataforma e as suas empresas associadas de todas as 
responsabilidades decorrentes do Concurso; d) na medida relevante para a Concurso, o 
Promotor concorda e cada participante deve concordar em cumprir os termos e condições 
vigentes de cada Operador de Plataforma; e) os participantes entendem que estão a 
fornecer as suas informações ao Promotor e não ao Operador da Plataforma; f) os 
participantes são os únicos responsáveis por qualquer conteúdo ou informação que 
transmitam a outros utilizadores do Operador da Plataforma; e g) quaisquer dúvidas, 
comentários ou reclamações sobre a Concurso devem ser dirigidas ao Promotor e não ao 
Operador da Plataforma. 
 

Em geral: 

 

a. O Promotor reserva-se o direito de cancelar ou alterar as regras do Concurso a 
qualquer momento durante o Período do Concurso, sem aviso prévio. 

 
b. As decisões do Promotor são finais.  Não será celebrada nenhuma correspondência. 

 
c. O Promotor reserva-se o direito de, a qualquer momento, desqualificar qualquer 

participante que envie uma Inscrição que não esteja de acordo com os presentes 
Termos ou que interfira no processo de inscrição. 

 
d. Se o Promotor não fizer valer qualquer um dos seus direitos não constitui uma 

renúncia a esses direitos. 
 

e. Os prémios (ou qualquer parte deles) não são transferíveis ou resgatáveis em 
dinheiro. 

 
f. A inscrição no Concurso é gratuita, mas os participantes são responsáveis por 

quaisquer custos impostos pelo seu serviço de Internet ou outros fornecedores de 
tecnologia. 
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g. O Promotor pode proibir a participação de qualquer pessoa no presente Concurso, 
cancelar ou suspender o Prémio (ou parte dele) se o Promotor considerar que o 
participante se comportou de uma forma que pode diminuir seu nome ou reputação, 
é de má fé, tem o objetivo de ganhar uma vantagem injusta, é fraudulenta, é contrária 
à lei ou aos presentes Termos ou é de outra forma inadequada. 

 
h. Se a presente Competição sofrer interferência de alguma forma ou não for capaz de 

ser conduzida conforme razoavelmente antecipado devido a qualquer razão fora do 
controlo do Promotor, incluindo, mas não se limitando a uma epidemia ou pandemia 
como COVID-19 e seu impacto, dificuldades técnicas, intervenção não autorizada ou 
fraude, o Promotor reserva-se o direito, em toda a extensão permitida por lei e 
sujeito a qualquer lei ou instruções por escrito de uma autoridade reguladora, de 
modificar, suspender, encerrar ou cancelar o Concurso.  

 
i. Na medida máxima permitida por lei, o Promotor não será responsável por qualquer 

perda ou dano que um participante ou vencedor sofra como resultado de sua 
participação neste Concurso (incluindo o Prémio).  

 
j. Ao participar neste Concurso, o participante aceita que o Concurso não é um 

incentivo para a realização de quaisquer negociações.  Os participantes que 
aceitarem os Termos do presente Concurso devem fazer a sua própria avaliação 
sobre a adequação da negociação de qualquer um dos produtos da Axi.  

 
k. O Concurso e os presentes termos e condições serão regidos pelas leis da Inglaterra 

e País de Gales e quaisquer disputas estarão sujeitas à jurisdição exclusiva dos 
tribunais da Inglaterra e País de Gales. 

 
l. Se Axi subsequentemente descobrir que o indivíduo de fato não é elegível para 

participar do Concurso, a Axi poderá, a seu critério, reverter o prémio do Concurso. 
Nenhum indivíduo terá direito a pagamento ou compensação alguma da Axi, caso 
qualquer prémio do Concurso seja perdido ou reclamado. 

 

  

A AxiTrader Limited (“Axi”) É uma empresa constituída em São Vicente e Granadinas, 
Empresa Comercial Número 25417 BC 2019 pelo Registo Comercial e registada pela 
Autoridade de Serviços Financeiros, e cujo endereço é Suite 305, Griffith Corporate 

Center, PO Box 1510, Beachmont Kingstown, São Vicente e Granadinas.  A AxTrader 
Limited é de propriedade total da AxiCorp Financial Services Pty Ltd, uma empresa 

constituída na Austrália (ACN 127 606 348) e registada na Nova Zelândia como uma 
empresa estrangeira (NZBN 9429042567608). 
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Derivativos de balcão são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder 
substancialmente mais do que o seu investimento inicial rapidamente devido à 

alavancagem. Deve considerar se entende como funcionam os derivativos de balcão e se 
pode arcar com o alto nível de risco para o seu capital. O investimento em derivados de 

balcão implica riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. Ao 
adquirir os nossos produtos derivados, não tem direito ou obrigação em relação ao ativo 

financeiro subjacente. A Axi não é um consultor financeiro e todos os serviços são 
fornecidos apenas com base na execução. As informações são apenas de natureza geral 
e não consideram os seus objetivos financeiros, necessidades ou circunstâncias pessoais.    

Todos os clientes: Documentos jurídicos importantes em relação aos nossos produtos e 
serviços estão disponíveis no site da Axi em www.axi.com. Deve ler e entender estes 
documentos antes de se inscrever para qualquer produto ou serviço da Axi e obter 

aconselhamento profissional independente conforme necessário. 

Criptomoedas como o Bitcoin são extremamente voláteis e podem mudar ou sofrer 
alteração de preço sem motivo aparente devido à falta de liquidez e notícias ad hoc. Há 
pouco ou nenhum raciocínio fundamental por trás dos seus preços e, como tal, negociar 
CFD em Bitcoin representa um risco significativo para clientes de retalho. Enquanto a Axi 
apenas cita Bitcoin entre segunda e sexta-feira, o Bitcoin pode ser negociado no fim de 

semana, o que significa que pode haver uma mudança significativa de preço entre sexta 
e segunda-feira. A Bitcoin só deve ser negociado por clientes com experiência suficiente 
para entender o risco de perder todo o seu investimento, ou mais, num curto período de 

tempo, e apenas uma pequena parte de sua carteira deve ser usada. 

 

 

https://axidocs.s3.amazonaws.com/media/svg/privacy-policy.pdf
https://axidocs.s3.amazonaws.com/media/svg/privacy-policy.pdf

