
Data da revisão:  28 de março de 2011 (Referente a menção relativa a atendimento a reclamações e 

solução de conflitos, revisado em 1 de abril de 2011) 

Local da revisão: Guia de Investimentos Partners FX 

Normas Atuais Após a revisão 

Ⅰ Estrutura da Empresa 

＜ Conteúdo da medida de atendimento a 

reclamações e medida de solução de disputas＞

Esta empresa procurará a solução de disputas e 

reclamações relacionadas aos serviços do ramo 

de investimentos financeiros e afins, utilizando a 

"Organização Sem Fins Lucrativos Centro de 

Consultas, Mediação Sobre Valores 

Mobiliários/Investimentos Financeiros" (特定非

営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談セン

タ ー ) (contato:0120-64-5005) que recebeu 

custódia para apaziguar disputas, solucionar 

reclamações, etc. provenientes das associações 

inscritas supracitadas. 

 

Ⅰ Estrutura da Empresa 

＜Atendimento a Reclamações＞ 

Esta empresa atende as reclamações dos clientes através 

dos seguintes canais. 

Call Center 

Horário de atendimento: das 7:00 de segunda-feira às 8:00 de 

sábado 

Formas de atendimento: Telefone (0120-894-909) ou email 

(aviso@moneypartners.co.jp) 

Ouvidoria

Horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira 

(exceto feriados) das 9:00 às 17:00 

Formas de atendimento: Telefone (03-4540-3811) 

 

＜Medida de atendimento a reclamações e medida de solução 

de conflitos＞ 

Referente a atendimento a reclamações e solução de 

conflitos, a organização indicada para solução de conflitos 

passível de utilização por esta empresa e pelo cliente é a 

seguinte. 

Organização Sem Fins Lucrativos Centro de Consultas, 

Mediação Sobre Valores Mobiliários/Investimentos 

Financeiros (FINMAC) (特定非営利活動法人 証券・金融商

品あっせん相談センター)  

Telefone: 0120-64-5005 (Freedial) 

URL:https:www.finmac.or.jp/html/form-soudan/form-souda

n.html 

Escritório de Tóquio: 103-0025 Tokyo-to Chuo-ku 

Nihonbashi Kayabacho 2-1-13 DaiSanShokenKaikan 

Escritório de Osaka: 541-0041 Osaka-fu Osaka-shi 

Chuo-ku Kitahama 1-5-5 Osaka Heiwa Bld. 

Ⅱ Sumário do Contrato 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / 

Depósitos e saques 

(2) Sobre o local de custódia do depósito de 

garantia / Depósitos e saques, etc 

◎Comissão de saque 

 Sobre a comissão bancária e afins referente 

aos saques desta empresa, em princípio é 

arcada por esta empresa, mas nos casos abaixo 

a comissão de saque será debitada do cliente do 

Valor Recebido em Desuso. Atenção, pois não 

será possível realizar um saque cujo valor 

resulte em saldo negativo após o desconto da 

comissão. 

Ⅱ Sumário do Contrato 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e 

saques 

(2) Sobre o local de custódia do depósito de garantia / 

Depósitos e saques, etc 

◎Comissão de saque 

 Sobre a comissão bancária e afins referente aos saques 

desta empresa, em princípio é arcada por esta empresa, mas 

nos casos abaixo a comissão de saque será debitada do 

cliente do Valor Recebido em Desuso. Atenção, pois não será 

possível realizar um saque cujo valor resulte em saldo 

negativo após o desconto da comissão. 

Saque em ienes : a partir do sexto saque durante o mês, 420 

ienes por saque. (gratuitos 5 saques por mês) 



Saque em ienes : a partir do sexto saque durante 

o mês, 420 ienes por saque. (gratuitos 5 saques 

por mês) 

Saque em moeda estrangeira : a partir do 

segundo saque durante o mês, 4000 ienes. 

(gratuito 1 saque por mês) 

 

 

Saque em moeda estrangeira : a partir da segunda 

transferência de saque durante o mês para conta em moeda 

estrangeira, 4000 ienes. (gratuito 1 saque por mês, a 

quantidade de entrega de moeda estrangeira do item (2)-2 

referido abaixo não será contado) 

 

(2)-2 Entrega de moeda estrangeira 

Referente a saque em moeda estrangeira (devolução do 

depósito de garantia), além dos itens descritos acima (2), é 

possível receber moeda estrangeira em espécie no guichê 

estipulado por esta empresa. Neste caso, não é cobrada a 

comissão descrita acima, porém será debitado à parte do 

valor recebido em desuso 500 ienes por vez como taxa 

administrativa. Referente a formas de inscrição, entrega, 

entre outros, estão publicados na página da Money Partners e 

na Área restrita a clientes. 

Ⅲ  Explicação dos vocábulos utilizados no 

Partners FX 

(acréscimo) 

 

Ⅲ Explicação dos vocábulos utilizados no Partners FX 

◎Saibangai Funsou Kaiketsu Seido (Sistema de Solução de 

Conflitos Extra Tribunais) 

Procedimento para tentar solucionar conflitos através da 

participação de terceiros imparciais em favor da parte em 

conflito que tenta solucionar o conflito civil sem recorrer a 

trâmites judiciais. Também chamado de ADR. 

 


