Termos e Condições – TRADEAR Seguros
Validade da Promoção:
Promoção válida de 3 de dezembro de 2018 (00:00:00 GMT) até 31 de dezembro de 2018
(23:59:59)*.
*Este é o período mínimo de validade da promoção. Tradear se reserva o direito de extender o período de validade da promoção.

Condições para participar:
Para participar da promoção de lançamento de TRADEAR Seguros, os clientes depositantes
registados na nossa plataforma e com conta verificada, (que lleva el enlace de verificación
de cuenta) que aceitam os termos e condições desta promoção, por telefone ou web, deverão
adquirir o portfólio que reúne as oportunidades de investimento para o final de 2018 e contratar o
serviço de TRADEAR Seguros a um preço promocional.
O cliente deverá depositar o valor total do portfólio, mais os custos administrativos referentes ao
seguro. Além disso, deverá estar ciente de que o valor depositado pelo serviço será deduzido do
saldo da sua conta, a fim de proporcionar a oportunidade de assegurar o seu capital e preservar o
seu investimento, mesmo em caso de perdas.
Você aceita que o valor coberto pelo seguro não poderá ser retirado sem que antes sejam cumpridas as exigências de trading. (De acordo com termos e condições de Tradear.com).
Ao adquirir TRADEAR Seguros, o cliente receberá um email de confirmação por parte de gestion@
capitalia.vu que garante a eficácia do benefício.
O seguro tem uma duração de 30 dias e TRADEAR Seguros é responsável pela cobertura da
percentagem acordada (ver tabela abaixo). O capital correspondente será recuperado ao balance
de conta em bonificação para trading em até 30 dias depois de realizada a solicitação por parte
do cliente.
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Investimento:

US $ 100 - US $ 999

Valor do seguro:

US $ 50

VALOR DO SEGURO EM DEZEMBRO:

U $ 30

Porcentagem do capital assegurado:
Investimento:

30%
$ 1000 - $ 2999

Valor do seguro:

US $ 250

VALOR DO SEGURO EM DEZEMBRO:

US $ 40

Porcentagem do capital assegurado:
Investimento:

60%
$ 3000 - $ 5999

Valor do seguro:

$ 450

VALOR DO SEGURO EM DEZEMBRO:

U $ 50

Porcentagem do capital assegurado:
Investimento:

70%
$ 6000 - $ 9999

Valor do seguro:

US $ 550

VALOR DO SEGURO EM DEZEMBRO:

US $ 55

Porcentagem do capital assegurado:
Investimento:

75%
US $ 10.000 - US $ 15.000

Valor do seguro:

US $ 750

VALOR DO SEGURO EM DEZEMBRO:

US $ 60

Porcentagem do capital assegurado:
Investimento:

90%
+ $ 15.000

Valor do seguro:

US $ 850

VALOR DO SEGURO EM DEZEMBRO:
Porcentagem do capital assegurado:

U $ 65
95%

Os usuários não depositantes registrados em nossa plataforma que aceitarem os termos e condições desta promoção por telefone ou pela web, poderão realizar o seu primeiro investimento
sem custos adicionais para adquirir o Seguro.
Para novos clientes, TRADEAR Seguros oferece a cobertura de 100% do inicial.
Ao participar desta promoção, o usuário aceita o uso e a distribuição de sua imagem e dados
pessoais em comunicações subseqüentes da empresa. A empresa se reserva o direito de não
entregar todos os benefícios desta promoção se o cliente não aceitar oferecer sua imagem ou
testemunho.
O cliente só pode participar de uma promoção de cada vez na plataforma.
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