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Antigo Novo 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e saques 

(4) Venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

A venda dos Valores Mobiliários Substitutos pode ter seus pedidos 

emitidos através da tela de operações de valores mobiliários, mas é 

necessário atenção, pois há restrições sobre horário de pedidos, tipo de 

pedidos, cancelamento de pedidos, etc. (Informações mais detalhadas 

sobre a comissão de venda dos valores mobiliários, etc. estão no 

“Documento de valores mobiliários listados na bolsa e afins” apresentado 

antes de abrir a conta de investimentos em valores mobiliários.) 

Caso seja efetuada a venda dos Valores Mobiliários Substitutos, o valor 

avaliado correspondente será refletido no Patrimônio líquido até o dia 

pré-definido de entrega (normalmente após 4 dias úteis) e chegado o dia 

de entrega, automaticamente o valor correspondente à venda será 

creditado na Garantia recebida. 

Finalmente, de acordo à liquidação das operações do Partners FX, caso 

surja uma moeda com saldo negativo no saldo por moeda, esse saldo 

negativo pode ser coberto através de crédito (transferência) para o 

depósito de garantia recebido ou venda dos Valores Mobiliários 

Substitutos. E ainda, na avaliação do patrimônio líquido no final de cada 

mês, caso o valor do patrimônio líquido corresponda a 50% ou menos do 

saldo avaliado em iene da moeda em negativo, esta empresa solicitará ao 

cliente em questão que realize a venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

rapidamente. Caso o cliente não corresponda ao requerimento desta 

empresa, esta empresa, por decisão própria, poderá realizar a venda e 

atribuir à Garantia recebida a fim de cobrir saldo negativo da devida moeda 

a partir do dia 15 do mês seguinte ao mês em questão (considerar o 

próximo dia útil caso o dia 15 não seja um dia útil, como sábado, domingo, 

etc.) 

 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e saques 

(4) Venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

A venda dos Valores Mobiliários Substitutos pode ter seus pedidos 

emitidos através da tela de operações de valores mobiliários, mas é 

necessário atenção, pois há restrições sobre horário de pedidos, tipo de 

pedidos, cancelamento de pedidos, etc. (Informações mais detalhadas 

sobre a comissão de venda dos valores mobiliários, etc. estão no 

“Documento de valores mobiliários listados na bolsa e afins” apresentado 

antes de abrir a conta de investimentos em valores mobiliários.) 

Caso seja efetuada a venda dos Valores Mobiliários Substitutos, o valor 

avaliado correspondente será refletido no Patrimônio líquido até o dia 

pré-definido de entrega (normalmente após 3 dias úteis) e chegado o dia 

de entrega, automaticamente o valor correspondente à venda será 

creditado na Garantia recebida. 

Finalmente, de acordo à liquidação das operações do Partners FX, caso 

surja uma moeda com saldo negativo no saldo por moeda, esse saldo 

negativo pode ser coberto através de crédito (transferência) para o 

depósito de garantia recebido ou venda dos Valores Mobiliários 

Substitutos. E ainda, na avaliação do patrimônio líquido no final de cada 

mês, caso o valor do patrimônio líquido corresponda a 50% ou menos do 

saldo avaliado em iene da moeda em negativo, esta empresa solicitará ao 

cliente em questão que realize a venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

rapidamente. Caso o cliente não corresponda ao requerimento desta 

empresa, esta empresa, por decisão própria, poderá realizar a venda e 

atribuir à Garantia recebida a fim de cobrir saldo negativo da devida moeda 

a partir do dia 15 do mês seguinte ao mês em questão (considerar o 

próximo dia útil caso o dia 15 não seja um dia útil, como sábado, domingo, 

etc.) 
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