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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Data da revisão: 01 de abril de 2014 

Antigo Antigo 

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

◎Comissão de saque 

Saque em ienes: a partir do sexto saque durante o mês, 420 ienes por saque. 

(gratuitos 5 saques por mês) 

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

◎Comissão de saque 

Saque em ienes : a partir do sexto saque durante o mês, 432 ienes por saque. 

(gratuitos 5 saques por mês) 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

(Inclusão） 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

Revisado em 01 de abril de 2014 

 

改訂書面：「パートナーズ FXnano取引ガイド」 

改訂日 ：平成 26年 4月 1日改訂 

旧 新 

9.取引単位・証拠金・入出金 

◎出金手数料 

円の出金：1ヶ月間で 6回目以降の出金について 1回あたり 420円。（1ヶ月 5

回までは無料） 

9.取引単位・証拠金・入出金 

◎出金手数料 

円の出金：1ヶ月間で 6回目以降の出金について 1回あたり 432円。（1ヶ月 5

回までは無料） 

パートナーズＦＸnano取引ガイド改訂記録 

（追加） 

パートナーズＦＸnano取引ガイド改訂記録 

平成 26 年 4 月 1 日改訂 

 

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

Data da revisão: 01 de abril de 2014 

Antigo Antigo 

●Cláusula 27  Cancelamento do contrato 

（1）①, ② Abreviado 

③A, B Abreviado 

C…Caso o Cliente, ou pessoas próximas a ele, diretor ou representante, etc., 

utilize atos e palavras ameaçadoras ou violência em relação às operações do 

Cliente com a Money Partners, ou então divulgue boatos falsos utilizando 

esquema burlatório ou de força, causando difamação à credibilidade da Money 

Partners, coagindo a realizar atos que não cabe à obrigação ou caso obstrua 

os serviços da Money Partners, caso o Cliente realize atos que impeçam os 

serviços da Money Partners, além de outros atos infracionários. 

 

 

 

（Inclusão） 

 

 

 

 

 

De ④ a ⑫ Abreviado 

De （2） a （4） Abreviado 

●Cláusula 27  Cancelamento do contrato 

（1）①, ② Abreviado 

③A, B Abreviado 

C…Caso o Cliente, ou pessoas próximas a ele, funcionários ou representantes 

dele, etc., utilize atos ou palavras ameaçadoras ou violência, ou então haja 

insultos, calúnias ou outros atos que difamem o nome por e-mail, entre outros, 

para com os funcionários da Money Partners ou das empresas relacionadas à 

Money Partners em relação às operações do Cliente com a Money Partners, 

divulgue boatos falsos utilizando esquema burlatório ou de força, causando 

difamação à credibilidade da Money Partners, coagindo a realizar atos que não 

cabe à obrigação ou caso obstrua os serviços da Money Partners, caso o 

Cliente realize atos que impeçam os serviços da Money Partners, além de 

outros atos infracionários, ou então realize estes atos interminente ou 

continuamente. 

D…Caso o Cliente, ou pessoas próximas a ele, funcionários ou representantes 

dele, etc., publique, copie, reimprima, redistribua ou venda sem a autorização 

da Money Partners ou das empresas relacionadas à Money Partners o 

conteúdo das ligações, etc., o conteúdo dos e-mails, etc., ou outros entre a 

Money Partners ou empresas relacionadas à Money Partners. 

 

 

 

De ④ a ⑫ Abreviado 

De （2） a （4） Abreviado 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

(Inclusão） 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

Revisado em 01 de abril de 2014 

Sem mais 


