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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 julho de 2015 

Antigo Antigo 

●Cláusula 9  Depósito ou saque 

（1）Para que o Cliente realize o Investimento FX, deverá depositar por meio de 

transferência o valor referente ao depósito de garantia na conta bancária de 

instituição financeira estipulada pela Money Partners. Após a Money Partners 

confirmar o depósito de garantia na conta da respectiva instituição financeira 

e realizar o processo de depósito, este será refletido dentro da conta de 

Investimento Partners FX como Valor Recebido em Desuso. 

(2) Além do artigo anterior, é possível realizar depósitos através de 

transferência da conta do cartão “Manepa Card” emitido pela Money Partners 

(doravante “conta do cartão”). Estes depósitos são refletidos imediatamente 

no Valor Recebido em Desuso da conta Partners FX, exceto no horário 

estabelecido a parte pela Money Partners. 

（3）Os depósitos dos artigos anteriores podem ser transferidos 

automaticamente para o Depósito de Garantia Recebido ou transferidos para 

outra conta da Money Partners mediante escolha do Cliente. Ou, após o 

depósito no Valor Recebido em Desuso, pode ser feita a transferência para o 

Partners FX/Depósito de Garantia Recebido ou para outra conta da Money 

Partners. 

（4）A Money Partners fica isenta de qualquer responsabilidade por danos dos 

clientes ocasionadas por eventual demora, etc., no processo dos depósitos 

pelas instituições financeiras, necessidade de tempo para confirmar o 

recebimento do dinheiro ou necessidade de tempo para processar o depósito 

pela Money Partners ou pelo fato de o Valor Recebido em Desuso não ser 

considerado como depósito de garantia das operações FX. 

（5）Os pedidos de saque pelo Cliente deverá ser do Valor Recebido em Desuso 

utilizando o menu de pedido de saque da Área restrita a clientes. Quanto às 

comissões referentes a saques, os valores serão determinados à parte pela 

Money Partners e serão debitados do Valor Recebido em Desuso. 

 

（6）(Abreviado) 

（7）Após o pedido de saque em moeda estrangeira do artigo 5, caso seja 

necessário retornar o dinheiro a conta da Money Partners por interesse do 

cliente, a tarifa de devolução será arcada pelo cliente, cujo valor será 

estipulado a parte pela Money Partners e debitado do Valor Recebido em 

Desuso. 

 

●Cláusula 10  Devolução do depósito de garantia 

（1）Caso o valor custodiado pelo Cliente na Money Partners exceder o valor 

necessário como depósito de garantia, o Cliente pode transferir para o Valor 

Recebido em Desuso, etc., o valor excedente total ou parcial, excetos casos 

em que haja saldo negativo em alguma moeda. 

（2）Caso o cliente solicite a devolução de parte ou totalidade do Valor 

Recebido em Desuso, esta será efetivada pela Money Partners, em caso de 

ienes, dentro de quatro dias úteis calculados após a solicitação, ou dentro de 6 

dias úteis em caso de moeda estrangeira (porém em ambos casos excluem-se 

os feriados das instituições financeiras do Japão), e o valor solicitado será 

transferido para a conta bancária nominal registrada pelo Cliente. No caso de 

Valores Mobiliários Substitutos, este seguirá o procedimento das “Cláusulas 

de guarda de valores”. Porém, esse procedimento se limita a exigência de não 

haver saldo negativo em alguma moeda no Partners FX ou demais contas da 

Money Partners. 

(Abreviado) 

●Cláusula 9  Depósito ou saque 

（1）Para que o Cliente realize o Investimento FX, deverá depositar por meio de 

transferência o valor referente ao depósito de garantia na conta bancária de 

instituição financeira estipulada pela Money Partners. Após a Money Partners 

confirmar o depósito de garantia na conta da respectiva instituição financeira e 

realizar o processo de depósito, este será refletido dentro da conta de 

Investimento Partners FX como Saldo do cliente (Valor em desuso). 

(2) Além do artigo anterior, é possível realizar depósitos através de 

transferência da conta do cartão “Manepa Card” emitido pela Money Partners 

(doravante “conta do cartão”). Estes depósitos são refletidos imediatamente 

no Saldo do cliente (Valor em desuso) da conta Partners FX, exceto no horário 

estabelecido a parte pela Money Partners. 

（3）Os depósitos dos artigos anteriores podem ser transferidos 

automaticamente para o Depósito de Garantia Recebido ou transferidos para 

outra conta da Money Partners mediante escolha do Cliente. Ou, após o 

depósito no Saldo do cliente (Valor em desuso), pode ser feita a transferência 

para o Partners FX/Depósito de Garantia Recebido ou para outra conta da 

Money Partners. 

（4）A Money Partners fica isenta de qualquer responsabilidade por danos dos 

clientes ocasionadas por eventual demora, etc., no processo dos depósitos 

pelas instituições financeiras, necessidade de tempo para confirmar o 

recebimento do dinheiro ou necessidade de tempo para processar o depósito 

pela Money Partners ou pelo fato de o Saldo do cliente (Valor em desuso) não 

ser considerado como depósito de garantia das operações FX. 

（5）Os pedidos de saque pelo Cliente deverá ser do Saldo do cliente (Valor em 

desuso) utilizando o menu de pedido de saque da Área restrita a clientes. 

Quanto às comissões referentes a saques, os valores serão determinados à 

parte pela Money Partners e serão debitados do Saldo do cliente (Valor em 

desuso). 

（6）(Abreviado) 

（7）Após o pedido de saque em moeda estrangeira do artigo 5, caso seja 

necessário retornar o dinheiro a conta da Money Partners por interesse do 

cliente, a tarifa de devolução será arcada pelo cliente, cujo valor será 

estipulado a parte pela Money Partners e debitado do Saldo do cliente (Valor 

em desuso). 

 

●Cláusula 10  Devolução do depósito de garantia 

（1）Caso o valor custodiado pelo Cliente na Money Partners exceder o valor 

necessário como depósito de garantia, o Cliente pode transferir para o Saldo 

do cliente (Valor em desuso), etc., o valor excedente total ou parcial, excetos 

casos em que haja saldo negativo em alguma moeda. 

（2）Caso o cliente solicite a devolução de parte ou totalidade do Saldo do 

cliente (Valor em desuso), esta será efetivada pela Money Partners, em caso 

de ienes, dentro de quatro dias úteis calculados após a solicitação, ou dentro 

de 6 dias úteis em caso de moeda estrangeira (porém em ambos casos 

excluem-se os feriados das instituições financeiras do Japão), e o valor 

solicitado será transferido para a conta bancária nominal registrada pelo 

Cliente. No caso de Valores Mobiliários Substitutos, este seguirá o 

procedimento das “Cláusulas de guarda de valores”. Porém, esse 

procedimento se limita a exigência de não haver saldo negativo em alguma 

moeda no Partners FX ou demais contas da Money Partners. 

(Abreviado) 
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(A partir da data da revisão, o “Valor Recebido em Desuso” foi alterado para 

“Saldo do cliente (Valor em desuso)”) 

Sem mais 


