
 1

*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

Data da revisão: 20 de fevereiro de 2013 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Antigo Novo 

Ⅱ Sumário do Contrato  

2. Sobre a conta de operações 

 

(2) Manutenção da conta 

Para a conta de investimentos Partners FX, não há custos de abertura, 

manutenção, administração, etc. (Apenas no caso de abertura de conta de 

pessoa jurídica há casos em que é necessário o selo Shunyuinshi(収入印

紙)) 

Porém, caso haja motivo de cancelamento do contrato da conta, como em 

caso de apreensão ou detenção, etc., e seja julgado que o próprio cliente 

não pode realizar as operações, cessará o oferecimento do investimento 

Partners FX e a conta de investimentos pode ser encerrada. E ainda, caso 

continue por mais de 1 ano com a situação de o patrimônio líquido da 

conta não atingir o mínimo necessário para operações, ou sem operações, 

de acordo à decisão desta empresa, a conta de investimentos pode ser 

encerrada após o procedimento de saque para a conta destinada para 

saque na instituição financeira indicada previamente pelo cliente. 
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(2) Manutenção da conta 

Para a conta de investimentos Partners FX, não há custos de abertura, 

manutenção, administração, etc. (Apenas no caso de abertura de conta de 

pessoa jurídica há casos em que é necessário o selo Shunyuinshi(収入印

紙)) 

Porém, caso haja motivo de cancelamento do contrato da conta, como em 

caso de apreensão ou detenção, etc., e seja julgado que o próprio cliente 

não pode realizar as operações, cessará o oferecimento do investimento 

Partners FX e a conta de investimentos pode ser encerrada. E ainda, caso 

continue por mais de meio ano com a situação de o patrimônio líquido da 

conta não atingir o mínimo necessário para operações, ou sem operações, 

de acordo à decisão desta empresa, a conta de investimentos pode ser 

encerrada após o procedimento de saque para a conta destinada para 

saque na instituição financeira indicada previamente pelo cliente. 

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. 

※Exceto as operações Zenkessai (liquidação total) e Loss Cut automático 

(liquidação automática). 

 

(Inclusão) 

 

 

 

 

 

 

(E) Restrição dos pedidos 

Não serão recebidos novos pedidos caso o volume acumulado de novas 

operações em aberto chegar a 500 milhões de unidades monetárias ou 

mais.  

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. 
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(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 2.000.000 de unidades por moeda, exceto para as operações 

Liquidação Única (一括決済), Zenkessai (liquidação total) e Loss Cut 

automático (liquidação automática). 

 

 

 

 

(E) Restrição para manter posições 

No Partners FX, a quantia máxima do total de posições abertas que o 

cliente pode manter de uma só vez é. independente do tipo de 

alavancagem, e exceto nos casos permitidos por Esta Empresa, de até 

6.500.000.000 de ienes do valor das posições em aberto transformado para 

ienes. 

 

(F) Restrição dos pedidos 

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. Porém, antes de divulgação de índices econômicos e antes ou após 

pronunciamento de autoridades, entre outros, ou caso seja previsto uma 

queda da liquidez no mercado interbancário, é possível limitarmos a 

quantia de novas operações. (Haverá casos em que não será possível 

realizar novos pedidos acima de 100.000 unidades por moeda, de alguns 

segundos até dezenas de segundos (para moedas da Oceania, no máximo 1 

minuto) antes ou após pronunciamento de autoridades, ou divulgação de 

índices econômicos importantes.) E, estas restrições são somente 

referentes aos pedidos de início, e não para pedidos de liquidação. Porém, 

em relação ao pedido Valor de Mercado SA, devido a sua natureza de não 

ser possível a escolha de pedido de início ou pedido de liquidação pelo 

próprio cliente, os pedidos serão restringidos independentemente de 

serem de início ou liquidação. Por isso, deverá realizar o pedido de 

liquidação, através de um pedido que não seja o Valor de Mercado SA. 
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8, Apresentação de cotações / Spread 

As cotações que são apresentadas por esta empresa aos clientes são 

cotações desta empresa baseadas nas cotações distribuidas pelas 

instituições financeiras coligadas a esta empresa, considerando a cotação 

real do mercado interbancário, etc. As cotações apresentadas por esta 

empresa aos clientes, em princípio, são concretizadas e não têm sua 

concretização recusada. Esta empresa apresenta simultaneamente os 

valores de compra e os valores de venda de cada moeda, mas existe 

uma diferença entre esses valores (Spread). Baseando-se nas cotações 

distribuidas pelas instituições financeiras coligadas, o Spread é definido na 

empresa por uma avaliação da situação econômica, da competitividade do 

mercado, etc., mas antes e após anúncios de índices econômicos, dentre 

outros motivos, há casos em que o Spread do mercado interbancário 

aumenta, acarretando no aumento do Spread que é apresentado aos 

clientes. 

8, Apresentação de cotações / Spread 

As cotações que são apresentadas por esta empresa aos clientes são 

cotações desta empresa baseadas nas cotações distribuidas pelas 

instituições financeiras coligadas a esta empresa, considerando a cotação 

real do mercado interbancário, etc. As cotações apresentadas por esta 

empresa aos clientes, em princípio, são concretizadas e não têm sua 

concretização recusada. Esta empresa apresenta simultaneamente os 

valores de compra e os valores de venda de cada moeda, mas existe 

uma diferença entre esses valores (Spread). Baseando-se nas cotações 

distribuidas pelas instituições financeiras coligadas, o Spread é definido na 

empresa por uma avaliação da situação econômica, da competitividade do 

mercado, etc., mas antes e após anúncios de índices econômicos, dentre 

outros motivos, há casos em que o Spread do mercado interbancário 

aumenta, acarretando no aumento do Spread que é apresentado aos 

clientes. E, caso haja a possibilidade de distribuição de uma cotação 

anormal pelos agentes de cobertura devido a uma oscilação brusca, entre 

outros, ou uma indicação errada da cotação de operação devido a uma 

falha no sistema, entre outros, esta empresa poderá interromper a 

distribuição da cotação momentaneamente. 

 

Data da revisão: 20 de fevereiro de 2013 

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 5  Abertura de conta 

（1）Para abrir uma conta FX para o Investimento FX, o Cliente deve 

preencher os dados necessários no formulário de abertura de conta que 

consta na Home Page ou em documento estipulado pela Money Partners, 

anexando os documentos determinados para confirmação pessoal e outros 

documentos solicitados pela Money Partners. Esse procedimento deve 

atender a todos os pré-requisitos necessários, descritos abaixo. 

①Estar de pleno acordo após ler atentamente as Cláusulas Contratuais e 

afins. 

②Ter pleno conhecimento das características, do mecanismo e das 

possibilidades de riscos relacionados ao Investimento FX e realizar o 

Investimento FX sob sua própria decisão e responsabilidade.  

③Estar normalmente disponível para manter contato com a Money 

Partners através de e-mail ou telefone. 

④Estar de acordo com a emissão eletrônica de documentos referente ao 

Investimento FX.  

⑤Ter a intenção de receber a angariação referente ao contrato de 

investimento em produto financeiro pela Money Partners. 

⑥Ler o documento denominado “Sobre o uso das informações pessoais” 

designado pela Money Partners e estar de acordo com o uso das 

informações pessoais. 

⑦Ser pessoa física com 20 anos de idade ou mais, residente dentro do 

território japonês e com capacidade de decisão própria, ou ser pessoa 

jurídica com sede ou filial registrada no território japonês.  

⑧A conta bancária designada para efetuação de depósitos deve ser de 

instituição financeira existente no território japonês. 

⑨No caso do Cliente se tratar de pessoa jurídica, para realizar o 

Investimento FX, não deverá haver qualquer tipo de infração pertinente à 

legislação e demais regras, e também dos artigos relacionados e outros 

regulamentos internos. Todos os tipos de procedimentos com relação a 

legislação, procedimento interno e sistematização deverão ser tomados 

para tornar possível o Investimento FX. 
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Partners através de e-mail ou telefone. 

④Estar de acordo com a emissão eletrônica de documentos referente ao 

Investimento FX.  

⑤Ter a intenção de receber a angariação referente ao contrato de 

investimento em produto financeiro pela Money Partners. 

⑥Ler o documento denominado “Sobre o uso das informações pessoais” 

designado pela Money Partners e estar de acordo com o uso das 

informações pessoais. 

⑦Ser pessoa física com 20 anos de idade ou mais e menos de 70 anos de 

idade, residente dentro do território japonês e com capacidade de decisão 

própria, ou ser pessoa jurídica com sede ou filial registrada no território 

japonês.  

⑧A conta bancária designada para efetuação de depósitos deve ser de 

instituição financeira existente no território japonês. 

⑨No caso do Cliente se tratar de pessoa jurídica, para realizar o 

Investimento FX, não deverá haver qualquer tipo de infração pertinente à 

legislação e demais regras, e também dos artigos relacionados e outros 

regulamentos internos. Todos os tipos de procedimentos com relação a 

legislação, procedimento interno e sistematização deverão ser tomados 

para tornar possível o Investimento FX. 
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●Cláusula 28  Fechamento da conta de Investimento FX 

（１）A Money Partners pode encerrar a conta de Investimento FX nos 

seguintes casos. 

①Caso se enquadre em algum dos casos mencionados no item 1 da 

cláusula anterior. 

②Caso seja julgado que o próprio Cliente não pode realizar suas 

operações devido à prisão, detenção, etc. 

（２）Caso não haja posições em aberto e ainda o saldo do Cliente não atinja 

o valor necessário para realizar operações por mais de 1 ano em nenhuma 

conta de Investimento FX estabelecida na Money Partners, de acordo à 

decisão da Money Partners, a conta poderá ser encerrada após o 

procedimento de saque para a conta da instituição financeira previamente 

indicada pelo Cliente para saque. 

 

●Cláusula 28  Fechamento da conta de Investimento FX 

（１）A Money Partners pode encerrar a conta de Investimento FX nos 

seguintes casos. 

①Caso se enquadre em algum dos casos mencionados no item 1 da 

cláusula anterior. 

②Caso seja julgado que o próprio Cliente não pode realizar suas 

operações devido à prisão, detenção, etc. 

（２）Caso não haja posições em aberto e ainda o saldo do Cliente não atinja 

o valor necessário para realizar operações por mais de meio ano em 

nenhuma conta de Investimento FX estabelecida na Money Partners, de 

acordo à decisão da Money Partners, a conta poderá ser encerrada após o 

procedimento de saque para a conta da instituição financeira previamente 

indicada pelo Cliente para saque. 

(３）Exceto no caso do subitem 1 do item 1, caso o cliente deseje a 

reabertura da conta de operações encerrada, será verificado se se 

enquadra nos requisitos de avaliação de abertura de conta estipulados 

pela Money Partners. 

●Cláusula 29  Suspensão, restrição das operações 

Caso a Money Partners julgue que há a possibilidade de enquadramento 

nos parágrafos do item 1 da cláusula 27 ou a Money Partners julque que as 

operações são inadequadas, como a rotatividade excessiva de compras e 

vendas, etc., as novas operações do cliente podem ser restritas ou 

suspensas. 

 

●Cláusula 29  Suspensão, restrição das operações 

Caso a Money Partners julgue que há a possibilidade de enquadramento 

nos parágrafos do item 1 da cláusula 27 ou a Money Partners julque que as 

operações são inadequadas, se enquadrando em quaisquer uns dos atos 

abaixo, entre outros, as novas operações do cliente podem ser restritas ou 

suspensas. 

① Sobrecarregue o sistema desta empresa 

② Realize repetidamente depósitos e saques não relacionados com as 

operações 

③ Realize operações excessivas a julgar pelo patrimônio financeiro, 

experiência em investimentos, entre outros 

④ Realize pedidos repetidamente em intervalos de poucos segundos 

⑤ Realize repetidamente pedidos de grande quantia, como realizar várias 

vezes durante um dia pedidos de liquidação que ultrapassem 5.000.000 de 

unidades por moeda por pedido. 

⑥ Realize repetidamente operações em menos de dezenas de segundos 

entre o pedido de início e o pedido de liquidação 

 

Sem mais 


