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●Cláusula 12  Perda de lucro por vencimento 

（２）Conforme a ocorrência de um dos itens relacionados 

abaixo, o Cliente deverá ressarcir imediatamente os débitos 

a pedido da Money Partners, perdendo os lucros por 

vencimento referente ao Investimento FX. 

①No caso de atraso por parte do Cliente em saldar parte ou 

totalidade de quaisquer débitos referentes ao Investimento 

FX realizado na Money Partners. 

②Caso a Money Partners reconheça que houveram atos, 

por parte do Cliente, que provocaram ou poderiam provocar 

obstruções nos equipamentos de transmissão eletrônica da 

Money Partners ou na administração da Home Page da 

Money Partners. 

③Caso o Cliente infrinja as Cláusulas Contratuais e afins. 

④Além das situações dos 3 sub-itens anteriores, em caso 

de considerável necessidade de manter os créditos, ou em 

caso de a Money Partners reconhecer a inadequabilidade 

em continuar as operações. 

 

●Cláusula 27  Cancelamento do contrato 

（１）Caso o Cliente solicite o cancelamento das Cláusulas 

Contratuais e afins, esse cancelamento será feito 

imediatamente. Ou em situações que se enquadrem nos 

itens descritos em cada parágrafo do item 1 ou item 2 da 

Cláusula 12, ou então nos itens relacionados abaixo, através 

de aviso de cancelamento ao Cliente, o contrato baseado 

nas Cláusulas Contratuais e afins será cancelado. 

① a ⑤ abreviado  

⑥Caso a Money Partners identifique que o Cliente, ao 

realizar o Investimento FX, manipulou, alterou, etc., de 

maneira indevida os terminais de computadores, linhas de 

transmissão ou programas. 

 

(Novo artigo) 

 

⑦Caso a Money Partners julgue que o uso ou o modo de 

aquisição de informações das cotações e afins fornecidas 

pela Money Partners seja inadequado, ou ainda caso a 

Money Partners julgue a necessidade de cancelamento 

devido à perda de confiança entre a Money Partners e o 

Cliente ou outros fatores inevitáveis, além de casos em que 

a Money Partners julgue que o uso do Investimento FX pelo 

Cliente não seja adequado. 

⑧Em caso de não consentimento por parte do Cliente com 

relação às alterações nas Cláusulas Contratuais, conforme 

previsto na Cláusula 30. 

⑨Caso o cliente complete 80 anos de idade. 

(Novo artigo) 

 

（２）Caso as Cláusulas Contratuais sejam canceladas pelo 

item anterior, as demais cláusulas relacionadas com o 

Investimento FX também serão canceladas ao mesmo 

tempo. 

 

●Cláusula 12  Perda de lucro por vencimento 

（２）Conforme a ocorrência de um dos itens relacionados 

abaixo, o Cliente deverá ressarcir imediatamente os débitos 

a pedido da Money Partners, perdendo os lucros por 

vencimento referente ao Investimento FX. 

①No caso de atraso por parte do Cliente em saldar parte ou 

totalidade de quaisquer débitos referentes ao Investimento 

FX realizado na Money Partners. 

②Caso a Money Partners julge que se enquadra em cada 

um dos itens do artigo 1 da cláusula 27 

 

（Excluído） 

③Além do sub-item 2 supracitado, em caso de considerável 

necessidade de manter os créditos, ou em caso de a Money 

Partners reconhecer a inadequabilidade em continuar as 

operações. 

 

 

 

●Cláusula 27  Cancelamento do contrato 

（１）Caso o Cliente solicite o cancelamento das Cláusulas 

Contratuais e afins, esse cancelamento será feito 

imediatamente. Ou em situações que se enquadrem nos 

itens descritos em cada parágrafo do item 1 ou item 2 da 

Cláusula 12, ou então nos itens relacionados abaixo, através 

de aviso de cancelamento ao Cliente, o contrato baseado 

nas Cláusulas Contratuais e afins será cancelado. 

① a ⑤ abreviado  

⑥Caso a Money Partners julgue que o Cliente, ao realizar o 

Investimento FX, operou de modo além do modo que o 

sistema de operações da Money Partners (doravante 

denominado “sistema de operações”) e as cláusulas 

contratuais, entre outros, prevem como apropriado, 

conveniente ou operou de modo impossível em condições 

normais no sistema de operações, utilizando-se de 

manipulação indevida, alteração, entre outros, do sistema de 

operações, equipamentos do sistema, equipamentos de 

transmissão, terminais de computadores, linhas de 

transmissão ou programas, ou ferramentas, entre outros, 

além do sistema de operações. 

⑦Caso a Money Partners julgue que houveram atos, por 

parte do Cliente, que provocaram ou poderiam provocar 

obstruções na administração da Home Page da Money 

Partners, dos equipamentos de transmissão eletrônica ou do 

sistema de operações, entre outros. 

⑧Caso a Money Partners julgue que operou através de atos 

inadequados como aquisição e uso indevidos das cotações 

fornecidas pela Money Partners, entre outros, ou 

aproveitamento, entre outros, da vulnerabilidade da 

internet ou da desordem e afins do mercado interbancário, 

entre outros, ou ainda caso a Money Partners julgue que 

ocorreu um fato inevitável que gerou a perda de confiança 

entre a Money Partners e o Cliente, entre outros, ou além 

1 



（３）Com relação ao item anterior, caso exista alguma 

operação na presente conta de Investimento FX, seu 

processamento será efetuado logo após a solicitação do 

cancelamento do contrato por parte do Cliente. Ou então, 

será processado imediatamente após o recebimento do 

referido aviso ou na data mencionada do referido aviso, caso 

este tenha sido emitido pela Money Partners. 

 

Histórico de revisões Money Partners - Cláusulas do 

Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito 

de Garantia 

(Incluso) 

de casos em que seja constatado que o uso do 

Investimento FX pelo Cliente não seja adequado. 

 

⑨Em caso de não consentimento por parte do Cliente com 

relação às alterações nas Cláusulas Contratuais, conforme 

previsto na Cláusula 30. 

⑩Caso o cliente complete 80 anos de idade. 

（２）Caso a Money Partners sofra danos causados pelos 

atos do Cliente descritos nos sub-itens 1 a 8 do artigo 

anterior, o cliente deverá arcar com a responsabilidade de 

indenização em relação aos referentes danos. 

（３）Caso as Cláusulas Contratuais sejam canceladas pelo 

artigo 1, as demais cláusulas relacionadas com o 

Investimento FX também serão canceladas ao mesmo 

tempo. 

（４）Com relação ao item anterior, caso exista alguma 

operação na presente conta de Investimento FX, seu 

processamento será efetuado logo após a solicitação do 

cancelamento do contrato por parte do Cliente. Ou então, 

será processado imediatamente após o recebimento do 

referido aviso ou na data mencionada do referido aviso, caso 

este tenha sido emitido pela Money Partners. 

 

Histórico de revisões Money Partners - Cláusulas do 

Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito 

de Garantia 
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