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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

Data da revisão: 01 de abril de 2013 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Antigo Novo 

Início do Guia, dentro do quadro 

4. Sobre a contraparte da operação coberta 

Esta empresa, a fim de minimizar quaisquer riscos de prejuízo desta 

empresa decorrente das transações via 

Partners FX, realiza operações cobertas com qualquer uma das seguintes 

instituições financeiras: UBS AG 

Bank (UBS, serviços bancários sob a supervisão da Comissão Federal de 

Bancos da Suíça); Goldman Sachs 

Japan Co., Ltd. (Corretora de ações sob supervisão da Agência de 

Serviços Financeiros do Japão); Barclays 

Bank (serviços bancários sob supervisão da Agência de Serviços 

Financeiros da Inglaterra); Deutsche Bank 

(DB, serviços bancários sob a supervisão da Secretaria Federal de 

Finanças da Alemanha); Commerzbank (serviços bancários sob a 

supervisão da Secretaria Federal de Finanças da Alemanha); Bank of 

America, N.A. (serviços bancários sob a supervisão da Agência de 

Supervisão Financeira dos Estados Unidos); The Royal Bank of Scotland 

plc (serviços bancários sob supervisão da Agência de Serviços Financeiros 

da Inglaterra); Citibank, N.A. (serviços bancários sob supervisão das 

agências de supervisão financeira dos Estados Unidos e Inglaterra); 

JPMorgan Chase Bank, N.A. (serviços bancários sob a supervisão da 

Agência de Supervisão Financeira dos Estados Unidos); Daiwa Securities 

Co., Ltd. (Corretora de investimentos financeiros sob supervisão da 

Agência de Serviços Financeiros do Japão); Advanced Markets, LLC 

(serviços de derivativos sob a supervisão da Agência de Supervisão 

Financeira dos Estados Unidos); Lucid Markets (serviços de investimentos 

financeiros sob supervisão da Agência de Serviços Financeiros da 

Inglaterra); Credit Suisse Group AG (serviços bancários sob a supervisão 

da Comissão Federal de Bancos da Suíça); Morgan Stanley & Co. 

International plc (serviços de investimentos financeiros sob supervisão da 

Agência de Serviços Financeiros da Inglaterra). 
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Ⅱ Sumário do Contrato  

 

(3) Procedimento de pedidos 

 

(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. 
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Ⅱ Sumário do Contrato  

 

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

 

(5) Chamada de Margem (Não se aplica ao Corporate Course) 

No final de cada dia útil, caso o valor do patrimônio líquido (diz-se do valor 

do patrimônio líquido definido em 10. Avaliação do Patrimônio Líquido) seja 

insuficiente para o valor total do depósito de garantia necessário para 

posições (caso o percentual do fundo de garantia seja menor do que 100%), 

esse insuficiente será requisitado através da chamada de margem. Caso a 

chamada de margem não seja eliminada até as 18 horas do dia útil que foi 

requisitada a chamada de margem (doravante denominado “prazo da 

chamada de margem”. Caso o dia útil termine antes das 18 horas, o prazo 

da chamada de margem será informado a parte.), todas as posições em 

aberto do cliente serão liquidadas pelo pedido de cotação do momento. 

Porém, caso tenha posições de pares de moedas cuja a cotação não está 

sendo distribuída no momento de execução do referido pedido de cotação 

do momento, todas as posições exceto as referidas posições serão 

liquidadas pelo pedido de cotação do momento, e referente as posições 

restantes, serão negociadas da seguinte forma dependendo do nível do 

percentual do fundo de garantia do momento. 

 Caso o percentual do fundo de garantia esteja abaixo de 100%: 

todas as posições restantes serão liquidadas pelo pedido de cotação do 

momento, assim que a cotação voltar a ser distribuída. 

Caso o percentual do fundo de garantia esteja igual ou acima 

de 100%: as posições restantes não serão liquidadas visto que a chamada 

de margem do referido dia útil foi eliminada. 

Entretanto, caso enquadre-se em 11.Liquidação Automática todas as 

posições em aberto do cliente serão liquidadas pelo pedido de cotação do 

momento mesmo antes do prazo da chamada de margem. 
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