Regras Contratação da Plataforma MetaTrader 5 para Usuários
Pessoa Física e Pessoa Jurídica
A partir de 19/12/2014, o MetaTrader 5 não terá custo de mensalidade, apenas a cobrança do
pacote de cotações em tempo real para alguns clientes. Veja, abaixo, as regras de contratação
para usuários Pessoa Física e Pessoa Jurídica, respectivamente:
Regras Gerais para Cliente Pessoa Física
1. Ao contratar a plataforma MetaTrader 5, o cliente terá acesso automático ao pacote
de cotações em tempo real BM&FBovespa.
2. Após a contratação, o cliente terá um período de 7 dias de degustação. A partir do
oitavo dia, o cliente poderá continuar utilizando a plataforma normalmente. A
contratação poderá ser cancelada a qualquer momento;
3. O cliente que não operar pelo menos uma vez via MetaTrader 5, no período de 90 dias
corridos, após período de degustação, terá seu login bloqueado na plataforma;
4. Caso o cliente bloqueado queira reativar seu login, precisará aderir à plataforma
novamente, com custo de R$5,90 pelo pacote de cotações em tempo real
BM&FBovespa. O valor será cobrado diretamente da conta corrente do cliente;
5. O cliente que se mantiver operando pela plataforma terá isenção de qualquer plano de
cotações em tempo real BM&FBovespa.

Importante: A cobrança do pacote de cotações em tempo real BM&FBovespa, estipulada pela
Bolsa, é realizada por plataforma. O pacote de cotações utilizado no MetaTrade 5 não isenta o
cliente do pagamento de outro pacote utilizado em uma plataforma diferente, em caso de uso.
Regras de Risco
1. O limite diário de operação é de R$5.000,00*. O cliente não poderá manter posições
abertas que superem o limite diário (este limitador tem o objetivo de evitar uma
grande perda financeira causada por um erro em um robô);
2. Se o cliente for zerado ou tiver suas posições reduzidas pela área de Risco no final do
dia, sua posição será ajustada no MetaTrader 5 para que fique igual à posição
visualizada no XP Pro.
* O limite diário pode ser alterado via solicitação ao assessor de investimentos ou à Central de Atendimento XP.

Contratação/Cancelamento
Tanto a contratação quanto o cancelamento da plataforma poderão ser realizados a qualquer
momento, pela área logada do portal da XP > Ferramentas & Serviços > Assinaturas de
ferramentas & serviços.

Regras Gerais para Cliente Pessoa Jurídica
Degustação
Ao aderir ao pacote, há um período de 7 dias de degustação, com acesso inclusive ao pacote
de cotações em tempo real BM&FBovespa. A partir do oitavo dia, o serviço passará a ser
cobrado mensalmente. A contratação da plataforma poderá ser cancelada a qualquer
momento.
Pacote de Cotação em Tempo Real BMF&Bovespa
1. O custo deste pacote é de R$200,00/mês, e o valor é automaticamente descontado da
conta corrente do cliente na XP.
2. Se o cliente não possuir o valor em conta corrente para efetuar o pagamento do
pacote de cotações, terá seu login bloqueado na plataforma.
Regras de Risco
1. O limite diário de operação é de R$5.000,00*. O cliente não poderá manter posições
abertas que superem o limite diário (este limitador tem o objetivo de evitar uma
grande perda financeira causada por um erro em um robô);
2. Se o cliente for zerado ou tiver suas posições reduzidas pela área de Risco no final do
dia, sua posição será ajustada no MetaTrader 5 para que fique igual à posição
visualizada no XP Pro.
* O limite diário pode ser alterado via solicitação ao assessor de investimentos ou à Central de
Atendimento XP.

Importante: A cobrança do pacote de cotações em tempo real BM&FBovespa, estipulada pela
Bolsa, é realizada por plataforma. O pacote de cotações utilizado no MetaTrade 5 não isenta o
cliente do pagamento de outro pacote utilizado em uma plataforma diferente, em caso de uso.
Contratação/Cancelamento
Tanto a contratação quanto o cancelamento da plataforma poderão ser realizados a qualquer
momento, pela área logada do portal da XP > Ferramentas & Serviços > Assinaturas de
ferramentas & serviços.

