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●Cláusula 13  Cálculo do lucro e prejuízo 

（１）O Cliente, caso se enquadre em algum dos itens 1 ou 2 

da cláusula anterior, pode utilizar para compensação seus 

créditos e os créditos que o Cliente mantém frente à Money 

Partners e todos os demais créditos, independente do prazo 

de validade desses créditos. 

（２）No caso de se proceder a compensação baseando-se 

no item anterior, a Money Partners estará no direito de, livre 

de aviso prévio e procedimentos fixos, destinar o dinheiro e 

valores mobiliários custodiados à devolução dos débitos do 

Cliente. 

（３）Em relação à multa por mora do Cliente, a taxa de juro 

utilizada no caso de compensação prescrita nos 2 itens 

acima, para amortização dos juros dos créditos e débitos e a 

multa por mora e afins, será determinada pela Cláusula 15 

do presente documento, e calculada durante o período até o 

dia de saldo. E também, referente às cotações de mercado 

utilizadas para o ajuste de créditos e débitos envolvendo 

moedas variadas, para a avaliação dos débitos em moeda 

estrangeira em iene, será aplicada a cotação de câmbio TTS 

(Telegraphic Transfer Selling) anunciada no mercado 

cambial de Tóquio no ato da liquidação do débito, e para a 

avaliação dos créditos em moeda estrangeira em iene, será 

aplicada a cotação de câmbio TTB (Telegraphic Transfer 

Buying). No entanto, caso não exista uma cotação do 

mercado em questão na hora da liquidação, serão aplicadas 

as taxas mais próximas do TTS・TTB do mercado cambial de 

Tóquio. Não se limitam, no entanto, nos casos em que as 

cotações apresentadas pela Money Partners sejam mais 

vantajosas ao Cliente, se comparadas com as cotações 

acima citadas. 
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（４）Caso haja saldo restante em moeda estrangeira no saldo 

restante após a compensação prescrita nos 3 itens acima 

ou no saldo restante dos casos de clientes que não tem 

crédito para compensação, a Money Partners definirá o 

saldo restante convertendo para ienes, através das 

cotações de mercado supracitadas no item anterior, o 

referente saldo restante em moeda estrangeira, e doravante 

administrará o saldo restante através de ienes. 
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