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Passo a Passo para Adesão aos Serviços da Sinais Forex,

1. Cadastro no Website SinaisForex.com
2. Cadastro na Corretora Parceira
3. Confirmação de Cadastro pelo Whatsapp
4. Confirmar Documentos
5. Abertura de Conta: Seleção de Plano e Depósito
6. Fornecer Dados para Configuração de Conta
7. Pagamentos de Comissões
*Periodo Experimental
** Programa de Afiliados

SinaisForex.com

1. Cadastro no Website

Aceda a SinaisForex.com e crie a sua conta no menu “Minha Conta”.

Nota: Forneça um contacto telefónico, que esteja associado a uma conta WhatsApp, com os
respetivos indicativos de País (e Estado se aplicável).
Exemplo: +55 (71) xxxxx-xxxx
Após o Cadastro será contactado por um membro da nossa Equipa através do WhatsApp.

2. Cadastro na Corretora Parceira

Aceda ao website da Corretora Parceira clicando na hiperligação abaixo:
Link de Cadastro na Corretora
Após a abertura da página de destino, basta clicar em “Inscrever” ou “Registe-se
Gratuitamente”.

Preencha o formulário, aceite os Termos e Condições e Submeta o seu Cadastro.

3. Confirmação de Cadastro pelo WhatsApp

Após submetido o seu cadastro deve confirmar o seu email na hiperligação enviada por
email pela BDSwiss. Assim que o email esteja confirmado será redirecionado para a sua
Área de Cliente na Corretora.
A Área de Cliente ou DashBoard é o seu painel de controlo onde pode gerir e criar novas
contas, alterar dados de perfil, depositar e fazer saques de capital e aceder ao Apoio 24/5
da Corretora caso tenha alguma questão.
Nota: Recomendamos sempre utilizar o “Chat Live” para colocar questões à BDSwiss

De forma a confirmarmos que o seu cadastro foi efetuado com sucesso deve de seguida
enviar para o Apoio ao Cliente da Sinais Forex (através do Whatsapp: +351920528523) o
seu BDSwiss ID

O BDSwiss ID pode ser encontrado no canto superior esquerdo do menu principal em
Desktop ou clicando em Mais no seu dispositivo móvel.

4. Confirmação de Documentos

Após receber a confirmação dos nossos técnicos deve de seguida submeter os seus
documentos na corretora de forma a confirmar a sua identidade e proteger a sua conta.
Terá que preencher o seu Perfil Pessoal, fazer a verificação dos seus documentos de
identificação (importante que estejam atualizados e não expirados) e enviar um documento
que comprove a sua residência (pode ser uma conta de eletricidade em seu nome por
exemplo e é importante que esse documento não esteja datado a um periodo superior a 6
meses a contar do dia da submissão.
Terá também que fornecer posteriormente um comprovativo de depósito.
Este processo é rápido se tudo for feito em conformidade com o pedido e conta com
inumeras diretrizes da BDSwiss para tornar o processo mais simples.

Aceda ao menu Definições e de seguida clique em Perfil. Depois basta seguir as intruções
de cada um dos menus de submissão de documentos.

5. Abertura de Conta de Negociação

Enquanto aguarda a confirmação dos seus documentos deve criar a sua conta de
negociação.
Clique no sub-menu “Contas”.
No canto superior direito irá encontra a opção “Adicionar nova conta”

Selecione o tipo de conta Forex MT4 Raw.
Este tipo de conta está disponível através do pagamento de uma subscrição mensal.
Tendo em consideração o tipo de negociação dos nossos sistemas consideramos essencial
que os nossos clientes subscrevam a este tipo de conta porque tem como características
velocidade de processamento superior e, mais importante, Spread Raw, o que significa
Spread do fornecedor de liquidez diretos sem marcação.
Este tipo de conta não tem comissões pelo que o valor pago mensalmente irá compensar
bastante pois os seus lucros serão maiores.

Selecione o Plano Raw Trial que tem o custo de 1€/mês.

Atenção: Após a conta estar criada dirija-se ao menu “Definições” na sua conta Raw e altere
a Alavancagem para 1:100 se estiver no Sistema SCALP Mini e 1:200 se estiver com o
sistema SCALP.

Assim que a sua conta Raw estiver ativa terá que efetuar o depósito de capital na mesma.
Para isso terá que se dirigir ao menu “Contas”.
Quando estiver no menu “Contas” deve selecionar a conta de negociação na qual pretende
fazer o depósito.
Assim que selecionar a conta pretendida irá aparecer um menu com as seguintes opções:

Para depositar pode clicar em “Depositar agora” ou ir a Pagamentos e selecionar a opção
“Depósito”:
Selecione o Valor que pretende depositar e terá um leque extenso de métodos de
pagamentos disponiveis para o efetuar.
Dependendo do método de pagamento utilizado o seu depósito pode demorar entre 15 min
a 24h

Nota: É também ao menu Pagamentos que se deve dirigir quando pretender Levantar os seus
lucros.

6. Configuração da conta de negociação

Assim que o depósito na sua conta de negociação for efetuado deve entrar em contacto
com a nossa equipa através do WhatsApp (+351920528523) para procedermos à
configuração da sua conta.
Temos 2 Planos, o SCALP Mini (para capitais superiores a 1500usd) e o SCALP (para
capitais superiores a 10.000usd).
Terá que selecionar um dos planos tendo em consideração o seu capital inicial. Pode fazê-lo
dirigindo-se ao website e selecionando o sistema pretendido no menu “Serviços” ou pode
simplesmente informar o técnico que estiver a falar consigo através do WhatsApp.
Para proceder à configuração o técnico irá necessitar dos seguintes dados:
- Número da conta de negociação – Ex: 1450969
- Servidor – Ex: BDSwissGlobal-Real01
- Palavra-Passe do MT4
Nota: Não é a palavra-passe da sua conta da corretora. Nunca deve fornecer a palavra-passe do seu
DashBoard a terceiros. Nunca em tempo algum a Sinais Forex terá acesso ao seu capital.

Pode encontrar estes dados acedendo à sua conta de negociação e clicando em MT4

7. Pagamento de Comissões

Após concluida a configuração da sua conta as posições irão começar a abrir e fechar de
forma automática no seu MT4.
Aconselhamos a fazer o Download da App Metatrader4 para o seu dispositivo móvel ou
Desktop para acompanhar os resultados.

Após a semana experimental irá começar a contabilizar o pagamentos de comissões sobre
o serviço.
O pagamento de comissões do serviço SCALP Mini é feito quinzenalmente (15 em 15 dias) e
do serviço SCALP semanalmente.
É enviado um relatório a cada periodo com o valor a ser pago de comissão, valor este que
deve ser confirmado pelo cliente.
Os pagamentos de comissões podem ser feitos através de Bitcoin ou através de Neteller.
Deverá pedir ao técnico através do WhatsApp os endereços para o pagamento da comissão.

Notas:
- Não existem custos associados à adesão ou permanencia dos nossos serviços que não a
comissão sobre os lucros.
- Não necessita VPS ou manter a sua conta ligada em qualquer momento para que o
sistema funcione.
- Não existe periodo de fidelização nos serviços da Sinais Forex podendo o cliente parar
quando pretender, tendo apenas que fazer um pedido aos nossos assistentes através do
WhatsApp.
- Relembramos que este serviço se trata de uma copia de sinais de negociação. A Sinais
Forex não se responsabiliza por perdas consequentes da utilização dos nossos serviços. Ao
negociar Forex deve ter consciencia que existe a possibilidade de perda do seu capital.

*Periodo Experimental

A Sinais Forex oferece a todos os novos clientes 1 Semana Gratuita para testar o serviço,
sem compromisso.
Esta semana experimental pode ser usufruida na conta real, onde apenas após esse
periodo começará a contabilizar as comissões.
O Periodo experimental pode também ser feito numa conta Demo.
A conta Demo não poderá ser criada na Corretora BDSwiss ao contrário da conta Real, isto
porque a BDSwiss não oferece contas Demo com Spread 0.
Por esse motivo, e para ter uma aproximação mais real aos resultados que irá obter na
conta real, deve criar uma conta Demo na corretora FBS, conta esta que não tem qualquer
tipo de custos nem necessita de fazer qualquer depósito.

Se pretender experimentar o serviço numa conta Demo deve seguir os seguintes passos:
- Efetuar cadastro na corretora FBS: https://fbs.com/
- Após o cadastro concluido fornecer ao técnico da Sinais Forex através do WhatsApp os
dados MT4.

**Programa de Afiliados

De forma a reduzir a comissão cobrada pelos nossos sistemas a Sinais Forex criou um
programa de Afiliados que permite ao cliente, através da referênciação dos nossos serviços
a terceiros, não só reduzir a sua comissão como eventualmente ganhar comissão sobre os
lucros dos clientes referênciados.
Para aderir ao Programa de Afiliados deve ser nosso cliente e seguir os seguintes passos:
- Efetuar cadastro na Área de Afiliado no website;
- Após o cadastro será aprovado e terá no seu DashBoard o seu Refferal Link;
- Para angariar clientes basta que os mesmos se cadastrem no site através do seu Refferal
Link e façam a compra de um dos nossos serviços (note que todos os serviços tem o custo
de 0€ no website);
- A partir do momento em que o cliente está afiliado a si e começa a usufruir dos nossos
serviços, a sua comissão é reduzida.
Por cada cliente que angariar que subscreva aos nossos serviços são lhe cobrados -5% dos
lucros, todos os meses.
A partir dos 10 clientes angariados deixa de pagar a comissão de utilização do serviço.
Após os 10 afiliados passa a receber 5% de comissão sobre os lucros semanais dos novos
clientes que angaria.

Visite aqui a página de Afiliados no website

Qualquer questão adicional não hesite em contactar-nos através do meios habituais.

