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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 

Data da revisão: 25 de agosto de 2014 

Antigo Antigo 

●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. 

(De ① a ⑦ abreviado)  

⑧Caso a Money Partners julgue que operou através de atos inadequados 

como aquisição e uso indevidos das cotações fornecidas pela Money Partners, 

entre outros, ou aproveitamento, entre outros, da vulnerabilidade da internet 

ou da desordem e afins do mercado interbancário, entre outros, ou ainda caso 

a Money Partners julgue que ocorreu um fato inevitável que gerou a perda de 

confiança entre a Money Partners e o Cliente, entre outros, ou além de casos 

em que seja constatado que o uso do Investimento FX pelo Cliente não seja 

adequado. 

（Inclusão） 

 

 

 

 

 

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. 

(De （３） a （４） abreviado) 

 

●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 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. 

(De ① a ⑦ abreviado)  

⑧Caso a Money Partners julgue que operou através de atos inadequados 

como aquisição e uso indevidos das cotações fornecidas pela Money Partners, 

entre outros, ou aproveitamento, entre outros, da vulnerabilidade da internet 

ou da desordem e afins do mercado interbancário, entre outros, ou ainda caso 

a Money Partners julgue que ocorreu um fato inevitável que gerou a perda de 

confiança entre a Money Partners e o Cliente. 

 

 

⑨Caso a Money Partners julgue que o cliente realiza operações que se 

enquadram nos itens 6, 8 desta Cláusula, ou que por realizar atos parecidos a 

estes, entre outros, a Money Partners não consiga, entre outros, realizar as 

operações normais de cobertura com os bancos, entre outros, com o objetivo 

de diminuir os riscos, ou que cause danos a manutenção do ambiente 

operacional adequado. 

⑩Caso não esteja de acordo com a emissão eletrônica de documentos, entre 

outros, previsto na Cláusula 19 Artigo 1. 

⑪Caso o cliente deixe de ser residente do território japonês ou se torne um 

não-residente. 

⑫Em caso de não consentimento por parte do Cliente com relação às 

alterações nas Cláusulas Contratuais, conforme previsto na Cláusula 30. 

⑬Caso 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 12 do artigo anterior, o cliente deverá arcar com a 

responsabilidade de indenização em relação aos referentes danos. 

(De （３） a （４） abreviado) 

 

●Cláusula 28  Fechamento da conta de Investimento FX 

（１）Caso julgue que as operações não podem ser realizadas pelo próprio 

cliente, caso o cliente seja preso ou detido, entre outros, a Money Partners 

pode encerrar a conta de Investimento FX. 

 

 

 

（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）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. 
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(Inclusão） 
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Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Data da revisão: 25 de agosto de 2014 

Antigo Antigo 

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 Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade Reguladora 

Prudencial 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 Autoridade de Conduta 

Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra); Citibank, N.A. 

(serviços bancários sob supervisão da agência de supervisão financeira dos 

Estados Unidos e Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade Reguladora 

Prudencial da 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 Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade Reguladora 

Prudencial da Inglaterra); Morgan Stanley & Co. International plc (serviços de 

investimentos financeiros sob supervisão da Autoridade de Conduta 

Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra), GSA Capital 

Partners (serviços de investimentos financeiros sob supervisão da Autoridade 

de Conduta Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra), 

Effex Capital LLC (serviços de investimentos no mercado de câmbio 

internacional nos Estados Unidos). 

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 Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade Reguladora 

Prudencial 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 Autoridade de Conduta 

Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra); Citibank, N.A. 

(serviços bancários sob supervisão da agência de supervisão financeira dos 

Estados Unidos e Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade Reguladora 

Prudencial da 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 Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade Reguladora 

Prudencial da Inglaterra); Morgan Stanley & Co. International plc (serviços de 

investimentos financeiros sob supervisão da Autoridade de Conduta Financeira 

e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra), GSA Capital Partners 

(serviços de investimentos financeiros sob supervisão da Autoridade de 

Conduta Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra), Effex 

Capital LLC (serviços de investimentos no mercado de câmbio internacional 

nos Estados Unidos), Mizuho Bank, Ltd. (serviços bancários sob supervisão da 

Agência de Serviços Financeiros do Japão). 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

(Inclusão） 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

Revisado em 25 de agosto 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 8月 25 日改訂 

旧 新 

枠内の文章 

4.カバー取引の相手方について 
当社はパートナーズ FXnano 取引により生じ得る当社の損失の減少を目的と
して、ユービーエス・エイ・ジー銀行（スイス連邦銀行委員会監督下での銀行

業務）、ゴールドマン・サックス証券株式会社（日本の金融庁監督下での証券
業務）、バークレイズ銀行（イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構
下での銀行業務）、ドイツ銀行（ドイツ連邦金融監督局監督下での銀行業

務）、コメルツ銀行（ドイツ連邦金融監督局監督下での銀行業務）、バンク・オ
ブ・アメリカ・エヌ・エイ（米国の金融監督当局の監督下での銀行業務）、ロイヤ
ルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー（イギリス金融行為監督機構及び

健全性規制機構下での銀行業務）、シティバンク、エヌ・エイ（米国の金融監督
当局およびイギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での銀行業
務）、JP モルガン・チェース銀行（米国の金融監督当局の監督下での銀行業

務）、大和証券株式会社（日本の金融庁監督下の金融商品取引業者）、アド
バンスト・マーケッツ（米国の金融監督当局下での先物取引業）、ルーシッド・
マーケッツ（イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での金融商品

取引業務）、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピー
エルシー（イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での金融商品
取引業務）、ジー・エス・エー キャピタル パートナーズ(イギリス金融行為監督

機構及び健全性規制機構下での金融商品取引業務）、イーフェックス キャピ
タル エルエルシー（米国での外国為替取引業務）のいずれかとの間でカバー
取引を行っております。 

当社はパートナーズFXnano取引により生じ得る当社の損失の減少を目的とし

て、ユービーエス・エイ・ジー銀行（スイス連邦銀行委員会監督下での銀行業
務）、ゴールドマン・サックス証券株式会社（日本の金融庁監督下での証券業
務）、バークレイズ銀行（イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下で

の銀行業務）、ドイツ銀行（ドイツ連邦金融監督局監督下での銀行業務）、コメ
ルツ銀行（ドイツ連邦金融監督局監督下での銀行業務）、バンク・オブ・アメリ
カ・エヌ・エイ（米国の金融監督当局の監督下での銀行業務）、ロイヤルバン

ク・オブ・スコットランド・ピーエルシー（イギリス金融行為監督機構及び健全性
規制機構下での銀行業務）、シティバンク、エヌ・エイ（米国およびイギリス金
融行為監督機構及び健全性規制機構下での銀行業務）、JP モルガン・チェー

ス銀行（米国の金融監督当局の監督下での銀行業務）、大和証券株式会社
（日本の金融庁監督下の金融商品取引業者）、アドバンスト・マーケッツ（米国
の金融監督当局下での先物取引業）、ルーシッド・マーケッツ（イギリス金融行

為監督機構及び健全性規制機構下での金融商品取引業務）、モルガン・スタ
ンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー（イギリス金融行
為監督機構及び健全性規制機構下での金融商品取引業務）、ジー・エス・エ

ー キャピタル パートナーズ(イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機
構下での金融商品取引業務）、イーフェックス キャピタル エルエルシー（米国
での外国為替取引業務）、株式会社みずほ銀行（日本の金融庁監督下の銀

行業務）のいずれかとの間でカバー取引を行っております。 

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 8月 25日改訂 

Sem mais 


