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Antigo

Antigo

●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 operações em menos de dezenas de segundos entre
o pedido de início e o pedido de liquidação
⑥ 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 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
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