
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DEPÓSITO 
 

Eu,      (Primeiro e último nome) , abaixo assinado, 
declaro que: 

 
a) Aceitei contratar a Caps Solutions Ltd (doravante designada por "Empresa") ao abrigo dos Termos e Condições 

aqui disponíveis ao público e acordados pelo abaixo-assinado, tal como alterados; e receber os serviços de 
investimento relevantes. 

b) Estou ciente de que a Empresa deverá fornecer-me os meios e os instrumentos necessários para processar a(s) 
minha(s) transacção(ões) num prazo não superior a sete (7) dias e que sou obrigado a contactar a Empresa em 
caso de não entrega , no prazo de cinco (5) dias após a data de entrega prevista 

c) As transacções listadas na tabela abaixo foram feitas por mim para fins comerciais com www.primefin.com e 
autorizadas por mim a serem compensadas em meu nome - com o objectivo de financiar a minha conta 
comercial pessoal na Empresa. 

d) Compreendo que este documento é essencial para o cumprimento da Política Anti-Lavagem de Dinheiro da 
Empresa, das entidades reguladoras mundiais, e dos principais organismos emissores de cartões de crédito 
envolvidos na(s) transacção(ões). 

e) Compreendo que a minha conta pessoal na Empresa é para meu próprio uso pessoal, e a minha licença pessoal 
para utilizar as plataformas é da minha responsabilidade. Se eu permitir que um terceiro negoceie em meu 
nome, isso será feito por minha conta e risco e, em qualquer caso, não responsabilizarei a Empresa. 

f) Cada depósito que eu fizer ou autorizar a ser compensado em meu nome será seguido de uma Declaração de 
Depósito, e essa será a minha responsabilidade de fornecer. 

g) Ao autorizar um novo depósito, confirmo e reconheço a prestação satisfatória do serviço por parte da Empresa. 
h) Compreendo que todas as actividades comerciais na minha conta são da minha responsabilidade, e reconheço 

que existe um risco de perda associado à negociação. 
 
 
 

O cliente concorda que a informação arquivada e submetida neste formulário é verdadeira, válida e exacta. 
 
 
 
 
 

DD/MM/AAAA  
M  

Data Assinatura 

https://primefin-fo-content.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Content/Documents/terms.pdf
https://www.primefin.com/

