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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

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

(Cláusulas Contratuais)” 

Data da revisão: 22 de julho de 2013 

Antigo Novo 

●Cláusula 12 Perda de lucro por vencimento 

（１）Conforme a ocorrência de um dos motivos dos itens relacionados 

abaixo, o Cliente deverá ressarcir imediatamente todos os débitos, 

perdendo o lucro por vencimento, no que diz respeito a todos os débitos 

do Investimento FX, mesmo que ocorram sem pré-notificação ou de forma 

súbita por parte da Money Partners. 

①Caso seja identificada alguma declaração ou notificação falsa no ato de 

inscrição da abertura de conta ou após. 

②Em caso de suspensão de pagamento ou falência, procedimento de 

início da reorganização da empresa, procedimento de início da 

reorganização da empresa nas questões civis, implantação de liquidação 

especial, ou qualquer outro processo de falência semelhante. 

③ Em caso de suspensão de operações na câmara de serviço de 

compensação. 

④Em caso de notificação, ordem de embargo provisório, prestação de 

embargo e/ou preservativo dos créditos originários na operação, do 

depósito de garantia e outros créditos do Investimento FX do Cliente. 

⑤Em caso de embargo ou início dos procedimentos de leilão quando o 

alvo da garantia seja sobre débitos relacionados ao Investimento FX do 

Cliente. 

⑥ Em caso de surgimento de um motivo similar por parte da 

regulamentação do país estrangeiro conforme os itens anteriores. 

⑦Caso o contato seja rompido por qualquer negligência, como falta de 

notificação na alteração do endereço, tornando-se o endereço do Cliente 

desconhecido, ou caso a Money Partners julgar impossível de se efetuar o 

contato através de telefone e outros meios. 

⑧Caso a Money Partners confirme o falecimento. 

⑨ Caso a Money Partners confirme grave enfraquecimento do 

funcionamento mental e físico, dificultando consideravelmente ou 

impossibilitando a continuidade das operações em questão. 

（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 

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. 

（３）Abreviado 

●Cláusula 12 Perda de lucro por vencimento 

（１）Conforme a ocorrência de um dos motivos dos itens relacionados 

abaixo, o Cliente deverá ressarcir até o dia útil seguinte todos os débitos, 

perdendo o lucro por vencimento, no que diz respeito a todos os débitos 

do Investimento FX, mesmo que ocorram sem pré-notificação ou de forma 

súbita por parte da Money Partners. 

①Caso seja identificada alguma declaração ou notificação falsa no ato de 

inscrição da abertura de conta ou após. 

②Em caso de suspensão de pagamento ou falência, procedimento de 

início da reorganização da empresa, procedimento de início da 

reorganização da empresa nas questões civis, implantação de liquidação 

especial, ou qualquer outro processo de falência semelhante. 

③ Em caso de suspensão de operações na câmara de serviço de 

compensação. 

④Em caso de notificação, ordem de embargo provisório, prestação de 

embargo e/ou preservativo dos créditos originários na operação, do 

depósito de garantia e outros créditos do Investimento FX do Cliente. 

⑤Em caso de embargo ou início dos procedimentos de leilão quando o 

alvo da garantia seja sobre débitos relacionados ao Investimento FX do 

Cliente. 

⑥ Em caso de surgimento de um motivo similar por parte da 

regulamentação do país estrangeiro conforme os itens anteriores. 

⑦Caso o contato seja rompido por qualquer negligência, como falta de 

notificação na alteração do endereço, tornando-se o endereço do Cliente 

desconhecido, ou caso a Money Partners julgar impossível de se efetuar o 

contato através de telefone e outros meios. 

⑧Caso a Money Partners confirme o falecimento. 

⑨ Caso a Money Partners confirme grave enfraquecimento do 

funcionamento mental e físico, dificultando consideravelmente ou 

impossibilitando a continuidade das operações em questão. 

（２）Conforme a ocorrência de um dos itens relacionados abaixo, o Cliente 

deverá ressarcir até o dia útil seguinte 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 

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. 

（３）Abreviado 

●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 

(Inclusão) 

 

 

●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 itens 

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 

⑦ Nos casos em que o cliente realize levantamento de processo, 

solicitação de arbitragem, solicitação de mediação a instituições de 

solução de conflitos extra tribunais, entre outros, em relação ao 



 2

 

 

Investimento FX e, pela mesma razão do fato que gerou esse conflito,  

haja possibilidade de aumento do conflito, prejuízo, quando o cliente 

continuar as operações

●Cláusula 30  Alteração das Cláusulas Contratuais e afins  

De （1） a （3） abreviado 

（4）Em caso de objeção referente às alterações nas Cláusulas 

Contratuais, deverá ser reportado à Money Partners até a data limite 

estipulada toda vez pela mesma. Caso o pedido não seja encaminhado 

dentro do prazo determinado, as alterações serão consideradas como 

aceitas pelo Cliente. 

（5）Abreviado 

●Cláusula 30  Alteração das Cláusulas Contratuais e afins  

De （1） a （3） abreviado 

（ 4 ） Em caso de objeção referente às alterações nas Cláusulas 

Contratuais, deverá ser reportado à Money Partners até 15 dias após o 

aviso da alteração. Caso o pedido não seja encaminhado dentro do prazo 

determinado, as alterações serão consideradas como aceitas pelo Cliente.

（5）Abreviado 

 

Local das revisões: Guia de Investimentos Partners FXnano

Data da revisão: 22 de julho de 2013 

Antigo Novo 

4. 売買注文の受付・執行 

（1）注文ツール 

パートナーズFXnano 取引の売買注文に関しては、以下の注文

ツールからの売買注文に限るものとし、それ以外の手段によ

る売買注文の受付を行わないこととします。（電話での注文

は受付いたしません。） 

◎注文ツール 

○ウェブブラウザ 

○モバイルWEB は3 キャリアに対応 ｉモード（ＮＴＴドコ

モ）、Yahoo!ケータイ!（ソフトバンクモバイル）、EZweb（au） 

○モバイル専用アプリケーション（docomo のみ）

4. 売買注文の受付・執行 

（1）注文ツール 

パートナーズFXnano 取引の売買注文に関しては、当社が別途

定める注文ツールからの売買注文に限るものとし、それ以外

の手段による売買注文の受付を行わないこととします。（電

話での注文は受付いたしません。） 

（削除） 

 

Sem mais 

http://www.partnersfx.com/pc2/uploads/cliente/20130520GuiadeInvestimentosPartnersFX.pdf

