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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

 

Data da revisão: 17 de setembro de 2012 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Antigo Novo 

(No texto inicial) 

No Partners FX é possível realizar operações cambiais de valores 

correspondentes ao máximo aproximado de 25 vezes o valor do depósito 

de garantia, portanto a alavancagem máxima é de aproximadamente 25 

vezes. Quando há o lucro quanto maior a alavancagem maior será seu valor 

em comparação ao depósito de garantia, mas quando há o prejuízo o valor 

será igualmente maior. A alavancagem pode ser reduzida quando o cliente, 

por sua própria decisão, mantém uma folga de depósito de garantia e 

diminui o volume operado. 

(No texto inicial) 

No Partners FX, os clientes pessoa física podem realizar operações 

cambiais de valores correspondentes ao máximo aproximado de 25 vezes o 

valor do depósito de garantia, portanto a alavancagem máxima é de 

aproximadamente 25 vezes. Quando há o lucro quanto maior a 

alavancagem maior será seu valor em comparação ao depósito de garantia, 

mas quando há o prejuízo o valor será igualmente maior. A alavancagem 

pode ser reduzida quando o cliente, por sua própria decisão, mantém uma 

folga de depósito de garantia e diminui o volume operado. 

Ⅱ Sumário do Contrato 

2.Sobre a conta de operações 

(Inclusão) 

 

Ⅱ Sumário do Contrato 

2.Sobre a conta de operações 

(4) Serviço de aviso por e-mail 

Esta empresa oferece o serviço por e-mail de aviso sobre a Chamada de 

Margem e Stop Loss Automático, e de aviso sobre o conteúdo das 

operações, entre outros, porém solicitamos a vossa compreensão de que o 

e-mail, por sua natureza, é suscetível de não ser entregue, e verifique os 

avisos e conteúdo das operações na página após o login no sistema de 

operações.

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(3) Procedimento de pedidos 

(C) Quantia da operação   

A menor quantia de negociação do Partners FX é de 10.000 unidades por 

moeda. E ainda, a quantia máxima permitida para uma única operação via 

internet é de 3.000.000 de unidades por moeda. 

 

 

 

(E) Restrição dos pedidos 

Caso em um mesmo dia operacional a quantidade de pedidos ou o volume 

de operações enquadrem-se em um dos itens abaixo, a partir desse 

momento não serão mais recebidos pedidos de início neste mesmo dia 

operacional. 

●Quantidade de operações: 1000 vezes 

●Volume de operações: 400 milhões de unidades monetárias operadas 

●Volume acumulado de novas operações em aberto de 200 milhões de 

unidades monetárias 

E os pedidos pelo Valor de Mercado e Valor de Mercado-SA podem não 

ser recebidos quando o intervalo de tempo entre os pedidos contínuos 

seja curto. 

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(3) Procedimento de pedidos 

(C) Quantia da operação   

A menor quantia de negociação do Partners FX é de 10.000 unidades por 

moeda. E ainda, a quantia máxima permitida para uma única operação via 

internet é de 3.000.000 de unidades por moeda. Porém, antes ou após 

divulgação de índices econômicos e antes ou após pronunciamento de 

autoridades, entre outros, é possível limitarmos a quantia do pedido de 

cada operação.

(E) Restrição dos pedidos 

Caso em um mesmo dia operacional a quantidade de pedidos ou o volume 

de operações enquadrem-se em um dos itens abaixo, a partir desse 

momento não serão mais recebidos pedidos de início neste mesmo dia 

operacional. 

●Quantidade de operações: 1000 vezes 

●Volume de operações: 1 bilhão de unidades monetárias operadas 

●Volume acumulado de novas operações em aberto de 500 milhões de 

unidades monetárias 

E os pedidos pelo Valor de Mercado e Valor de Mercado-SA podem não 

ser recebidos quando o intervalo de tempo entre os pedidos contínuos 

seja curto. 

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

(1) Unidade operacional 

◎Corporate Course 

※O valor do depósito de garantia para cada par de moedas poderá sofrer 

alterações conforme a necessidade, após considerar a volatilidade, entre 

outros fatores. 

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

(1) Unidade operacional 

◎Corporate Course 

※O valor do depósito de garantia para cada par de moedas poderá sofrer 

alterações conforme a necessidade, após considerar a volatilidade, entre 

outros fatores. 

※Aos clientes pessoa jurídica é possível também aceitarmos alteração do 

valor do depósito de garantia necessário e do percentual do fundo de 

garantia para o Stop Loss. Entre em contato para maiores informações.
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Data da revisão: 17 de setembro de 2012 

Local das revisões:” Money Partners Cláusulas para Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia 

(Cláusulas Contratuais)Guia de Investimentos Partners FX” 

Antigo Novo 

●Cláusula 19  Notificações/Emissão de documentos 

（１）A Money Partners, referente às notificações e emissão de 

documentos abaixo determinadas, deverá emitir eletronicamente ao 

Cliente através de e-mail, da tela de informação do Cliente ou pela Home 

Page. Porém, caso o cliente não esteja de acordo com a emissão 

eletrônica ou deseje receber por documento, este deverá ser emitido.

①Documento de recebimento do depósito de garantia  

②Relatório sobre operações de compra/venda  

③Relatório de saldo operacional 

④Notificação sobre alterações do depósito de garantia  

⑤Notificação sobre alterações relevantes  

⑥E outras notificações e relatórios que a Money Partners julgar 

necessário  

（２）Em caso de dúvidas com relação ao conteúdo apresentado no 

relatório, o Cliente deverá comunicar a Money Partners dentro do prazo de 

1 mês, a ser contado a partir do dia da operação. 

●Cláusula 19  Notificações/Emissão de documentos 

（１）A Money Partners, referente às notificações e emissão de 

documentos abaixo determinadas, deverá emitir eletronicamente ao 

Cliente através de e-mail, da tela de informação do Cliente ou pela Home 

Page.  

①Documento de recebimento do depósito de garantia  

②Relatório sobre operações de compra/venda  

③Relatório de saldo operacional 

④Notificação sobre alterações do depósito de garantia  

⑤Notificação sobre alterações relevantes  

⑥Documentos emitidos antes de firmar contrato  

⑦Cláusulas contratuais, entre outros 

⑧E outras notificações e relatórios que a Money Partners julgar 

necessário  

（２）Caso o cliente não esteja de acordo com a emissão eletrônica dos 

documentos obrigatórios por lei, ou deseje receber por documento, a 

Money Partners emitirá o documento em questão. 

（３）Em caso de dúvidas com relação ao conteúdo apresentado no 

relatório, o Cliente deverá comunicar a Money Partners dentro do prazo de 

1 mês, a ser contado a partir do dia da operação. 
●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. 

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. 

●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. 

⑨Caso não esteja de acordo com a emissão eletrônica de documentos, 

entre outros, previsto na Cláusula 19 Artigo 1. 

⑩Caso o cliente deixe de ser residente do território japonês ou se torne 

um não-residente. 

⑪Em caso de não consentimento por parte do Cliente com relação às 

alterações nas Cláusulas Contratuais, conforme previsto na Cláusula 30. 

⑫Caso 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.

Histórico de revisões Money Partners - Cláusulas do Investimento no 

Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia 

(Inclusão) 

 

Histórico de revisões Money Partners - Cláusulas do Investimento no 

Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia 

Revisado em 17 de setembro de 2012 

(Aos clientes cuja a abertura de conta esteja concluída antes da data de 

revisão, a revisão da Cláusula 19 Artigo 1 e Cláusula 27 Artigo 1 Item 9 

será validada a partir de 31 de dezembro de 2012, e a revisão da Cláusula 

27 Artigo 1 Item 10, a partir de 31 de março de 2013.)

 

Sem mais 


