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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

Local das revisões:”Cláusulas Contratuais Partners FX (Cláusulas FX)” 

Data da revisão: 17 de fevereiro de 2018 

 

Antigo Novo 

●Cláusula 1  O Investimento Partners FX 
(Abreviado) 
 

(Inclusão) 
 
 

 
 
 

 
 
 

●Cláusula 2  Execuções através da conta de Investimento Partners FX 
(Doravante conteúdo abreviado devido a alteração ser somente do número 
da cláusula) 

●Cláusula 3  Abertura de conta 
●Cláusula 4  Depósito de garantia e afins 
●Cláusula 5  Tipos de pedidos de Compra/Venda 

●Cláusula 6  Horário dos Pedidos 
●Cláusula 7  Cancelamentos e Alterações dos Pedidos 
 

●Cláusula 8  Execução/recebimento dos pedidos 
De (1) a (3) abreviado 
(4) Independente dos 2 itens anteriores, os pedidos de compra/venda não 

serão efetivados caso se enquadrem em algum dos itens citados abaixo. 
① Caso o depósito de garantia seja insuficiente pela avaliação do 
patrimônio líquido conforme item 1 da Cláusula 12 das Cláusulas FX. 

(Inclusão) 
 
②Entre outros, caso a Money Partners venha a julgar a operação 

inadequada. 
 
●Cláusula 9  Quantia de Operação 

 O valor permitido para as operações no Partners FX deverá seguir o 
determinado na Cláusula 4 das Cláusulas FX, ou seja, será limitado pelo 
montante do valor do depósito de garantia custodiado ou valor avaliado 

dos Valores Mobiliários Substitutos, além disso, dentro dos parâmetros 
máximos definido no Guia de Investimentos II, 4 “Quantia da operação”. 
 

●Cláusula 10  Sobre a cotação de Câmbio 
●Cláusula 11  Liquidação 
●Cláusula 12  Avaliação do Patrimônio Líquido 

De (1) a (2) abreviado 
(3) Cabe ao Cliente a responsabilidade de administrar e vigiar seu depósito 
de garantia, lucro proveniente da compra/venda, outros valores (doravante 

denominado “dinheiro custodiado”) e valor avaliado dos Valores 
Mobiliários Substitutos custodiados como depósito de garantia no 
Investimento Partners FX na Money Partners, além do percentual do 

patrimônio líquido em relação ao depósito de garantia necessário para 
posições. Em relação à execução da liquidação automática mencionada na 
Cláusula 14 das Cláusulas FX ou a chamada de margem estipulada no Guia 

de Investimentos II 9.(5), a Money Partners não arcará em hipótese alguma 
com a responsabilidade sobre prejuízos surgidos ao Cliente. 
(Abreviado) 

 
●Cláusula 13  Liquidação pela Money Partners 
●Cláusula 14  Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 

●Claúsula 15  Comissões das Operações 
 
(Inclusão) 

 
 
 

 
 

●Cláusula 1  O Investimento Partners FX 
(Abreviado) 
 

●Cláusula 2  Confirmação dos riscos nas operações em FX e 
auto-responsabilidade 
 O cliente deverá confirmar que aceita o conteúdo das Cláusulas 

Contratuais, entre outros, compreende suficientemente além do conteúdo 
de todos os itens da Cláusula 3 das Cláusulas Contratuais, o conteúdo 
listado em todos os itens da cláusula anterior, e que realizará as operações 

em FX de acordo com suas decisões e responsabilidade próprias, após 
compreender suficientemente seus riscos. 
 

●Cláusula 3  Execuções através da conta de Investimento Partners FX 
(Doravante conteúdo abreviado devido a alteração ser somente do número 
da cláusula) 

●Cláusula 4  Abertura de conta 
●Cláusula 5  Depósito de garantia e afins 
●Cláusula 6  Tipos de pedidos de Compra/Venda 

●Cláusula 7  Horário dos Pedidos 
●Cláusula 8  Cancelamentos e Alterações dos Pedidos 
 

●Cláusula 9  Execução/recebimento dos pedidos 
De (1) a (3) abreviado 
(4) Independente dos 2 itens anteriores, os pedidos de compra/venda não 

serão efetivados caso se enquadrem em algum dos itens citados abaixo. 
① Caso o depósito de garantia seja insuficiente pela avaliação do 
patrimônio líquido conforme item 1 da Cláusula 13 das Cláusulas FX. 

②Caso o valor do pedido recebido tenha grande divergência com a 
cotação real do mercado interbancário. 
③Entre outros, caso a Money Partners venha a julgar a operação 

inadequada. 
 
●Cláusula 10  Quantia de Operação 

 O valor permitido para as operações no Partners FX deverá seguir o 
determinado na Cláusula 5 das Cláusulas FX, ou seja, será limitado pelo 
montante do valor do depósito de garantia custodiado ou valor avaliado 

dos Valores Mobiliários Substitutos, além disso, dentro dos parâmetros 
máximos definido no Guia de Investimentos II, 4 “Quantia da operação”. 
 

●Cláusula 11  Sobre a cotação de Câmbio 
●Cláusula 12  Liquidação 
●Cláusula 13  Avaliação do Patrimônio Líquido 

De (1) a (2) abreviado 
(3) Cabe ao Cliente a responsabilidade de administrar e vigiar seu depósito 
de garantia, lucro proveniente da compra/venda, outros valores (doravante 

denominado “dinheiro custodiado”) e valor avaliado dos Valores 
Mobiliários Substitutos custodiados como depósito de garantia no 
Investimento Partners FX na Money Partners, além do percentual do 

patrimônio líquido em relação ao depósito de garantia necessário para 
posições. Em relação à execução da liquidação automática mencionada na 
Cláusula 15 das Cláusulas FX ou a chamada de margem estipulada no Guia 

de Investimentos II 9.(5), a Money Partners não arcará em hipótese alguma 
com a responsabilidade sobre prejuízos surgidos ao Cliente. 
(Abreviado) 

 
●Cláusula 14  Liquidação pela Money Partners 
●Cláusula 15  Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 

●Claúsula 16  Comissões das Operações 
 
●Cláusula 17 Avisos e Emissão de Documentos 

Independentemente do disposto no Artigo 1, Cláusula 19 das Cláusulas 
Contratuais, no que diz respeito aos avisos e emissão de documentos 
(doravante denominados “avisos, etc.”) sobre as operações no FXnano da 

Money Partners para o cliente, estes serão emitidos eletronicamente 
através de e-mail, telas de consulta do cliente ou homepage. 
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●Cláusula 16  Obstrução no Sistema 
●Cláusula 17  Cancelamento do Contrato 
●Cláusula 18  Alteração das Cláusulas Contratuais e afins 

●Cláusula 19  Em conformidade com a Legislação 
●Claúsula 20  Independência dos Termos 

 

●Cláusula 18  Obstrução no Sistema 
●Cláusula 19  Cancelamento do Contrato 
●Cláusula 20  Alteração das Cláusulas Contratuais e afins 

●Cláusula 21  Em conformidade com a Legislação 
●Claúsula 22  Independência dos Termos 

Histórico de revisões das Cláusulas Contratuais Partners FX 

(Inclusão） 

Histórico de revisões das Cláusulas Contratuais Partners FX 

Revisado em 17 de fevereiro de 2018 

Sem mais 


