easynvest

Regras Gerais

Margem Reduzida
Contratos: Minid61ar (WOO), Mini-fndice (WIN), fndice Cheio (IND) e D61ar Cheio (DOL)

Sao aceitas como garantias (Margem para abertura de posic;co): Soldo financeiro,
ac:;oes aceitas como Garantia no B3 e Tftulos Publicos.*

Estes dois ultimas tern desagios aplicados conforme polftica do area de risco.

0 Patrimonio e definido par: Patrim6nio = Ac:;oes + Soldo Financeiro em contacorrente + Movimentac:;oes + Tftulos Publicos + Garantia em dinheiro depositado no
B3 + P&L (Lucro/prejufzos dos operac:;oes).
Horario de negociac;co:O cliente pode operar com margem reduzida ate

10 minutes para o termino do pregao regular, ap6s esse horario sera exigida a

margem integral do B3 para as novas posic:;oes.

0 encerramento de posic:;oes devera ser realizado pelo cliente e, faltando

10 minutes para o termino do pregao regular, podera ocorrer encerramento de

posi900 compuls6ria pela area de risco.

Observac;ao: Os valores, garantias e horario de encerramento podem
ser alterados, conforme polftica e a metodologia do area de risco.

Zeragem Compuls6ria:Caso o cliente apresente durante o pregoo proje900 de perda

igual ou superior a 70% (setenta por cento) do seu patrimonio,

o setor de risco do corretora a qualquer momenta e independente de aviso previo
podera executor em nome do mesmo, total ou parcialmente,

as operac;oes opostas aquelas abertas.

lmportante ressaltar que essa e uma prerrogativa do corretora e noo uma obriga900,
portanto, o cliente deve zelar pelo monitoramento de sua situa900 no corretora.
A zeragem compuls6ria de fechamento acontece quando o cliente noo zero

sua posic:;oo alavancada ate o horario limite determinado e noo possua garantia
suficiente para manter sua posi900 (incluindo as ordens em aberto) para o dia
seguinte. Nesses casos, o sistema cancelara as ordens em aberto (caso existam) e
em seguida disparara uma ordem a mercado para liquidar as operac;oes abertas
no dia.
*Os ativos concedidos em garantia de CCB (cédula de crédito bancário) para
EasyCred serão descontados do limite de alavancagem bem como do seu patrimônio.

