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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: 07 de novembro de 2015 

Antigo Antigo 

●Cláusula 3  Riscos referentes ao Investimento FX e confirmação da 

responsabilidade do cliente 

 Além da concordância por parte do Cliente sobre o conteúdo das Cláusulas 

Contratuais e afins, o Investimento FX deve ser executado após o pleno 

conhecimento pelo Cliente dos itens abaixo citados, e também após suficiente 

compreensão dos riscos, ciente de que todas as operações serão de decisão e 

responsabilidade do Cliente. 

①O Investimento FX efetuado entre o Cliente e a Money Partners estará 

sujeito às oscilações da cotação do mercado cambial da moeda operada, assim 

como das taxas de juros da moeda operada e do iene, sendo que os riscos 

inerentes serão revertidos ao Cliente. 

(De ② a ④ abreviado) 

⑤No Investimento FX, por motivos como dias de feriados dos respectivos 

países e horários específicos, e também, por fenômenos da natureza, guerras 

e mudanças governamentais, levando-se em consideração a situação peculiar 

das oscilações na política de controle do câmbio, poderão causar dificuldades 

na informação da cotação por parte da Money Partners para o Cliente. Como 

consequência, pode vir a dificultar a liquidação da posição do Cliente, assim 

como a aquisição de uma nova posição. 

(Inclusão） 

 

 

 

 

(Abreviado) 

●Cláusula 3  Riscos referentes ao Investimento FX e confirmação da 

responsabilidade do cliente 

 Além da concordância por parte do Cliente sobre o conteúdo das Cláusulas 

Contratuais e afins, o Investimento FX deve ser executado após o pleno 

conhecimento pelo Cliente dos itens abaixo citados, e também após suficiente 

compreensão dos riscos, ciente de que todas as operações serão de decisão e 

responsabilidade do Cliente. 

①O Investimento FX efetuado entre o Cliente e a Money Partners estará 

sujeito às oscilações da cotação do mercado cambial da moeda operada, assim 

como das taxas de juros da moeda operada e do iene, sendo que os riscos 

inerentes serão revertidos ao Cliente. 

(De ② a ④ abreviado) 

⑤No Investimento FX, por motivos como dias de feriados dos respectivos 

países e horários específicos, e também, por fenômenos da natureza, guerras 

e mudanças governamentais, levando-se em consideração a situação peculiar 

das oscilações na política de controle do câmbio, poderão causar dificuldades 

na informação da cotação por parte da Money Partners para o Cliente. Como 

consequência, pode vir a dificultar a liquidação da posição do Cliente, assim 

como a aquisição de uma nova posição. 

E também, caso a transmissão da cotação para o cliente seja suspensa, há a 

possibilidade de gerar prejuízos pela execução da liquidação automática (loss 

cut automático) no momento da volta da transmissão numa cotação 

significativamente diferente da cotação do momento de suspensão. Em alguns 

casos, o valor desse prejuízo poderá superar o valor do depósito custodiado. 

(Abreviado) 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

(Inclusão） 
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