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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 (Cláusulas 

Contratuais)” 

Data da revisão: 17 de fevereiro de 2018 

Antigo Novo 

●Cláusula 5 Abertura de conta 

（1）Para abrir uma conta FX para o Investimento FX, o Cliente deve preencher 

os dados necessários no formulário de abertura de conta que consta na Home 

Page ou em documento estipulado pela Money Partners, anexando os 

documentos determinados para confirmação pessoal e outros documentos 

solicitados pela Money Partners. Esse procedimento deve atender a todos os 

pré-requisitos necessários, descritos abaixo. 

De ① a ⑨ abreviado 

(Inclusão） 

 

 

 

De (2) a (3) abreviado 

 

●Cláusula 8 Depósito de garantia e afins 

（1）Para assegurar todos os débitos do Cliente provenientes das operações 

efetuadas no Investimento FX, por método especificado pela Money Partners, 

deverá ser custodiado antecipadamente o depósito de garantia ou Valores 

Mobiliários Substitutos. 

(Inclusão） 

 

(2） 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). 

(Correção） 

 

 

 

De (2) a (9) abreviado 

 

●Cláusula 27 Cancelamento do contrato 

（1）Caso o Cliente solicite o cancelamento das Cláusulas Contratuais e afins, 

esse cancelamento será feito imediatamente (Inclusão）. (Abreviado) 

 

 

●Cláusula 29 Suspensão, restrição das operações 

  Caso a Money Partners (Inclusão） 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. 

(Abreviado) 

●Cláusula 5 Abertura de conta 

（1）Para abrir uma conta FX para o Investimento FX, o Cliente deve preencher 

os dados necessários no formulário de abertura de conta que consta na Home 

Page ou em documento estipulado pela Money Partners, anexando os 

documentos determinados para confirmação pessoal e outros documentos 

solicitados pela Money Partners. Esse procedimento deve atender a todos os 

pré-requisitos necessários, descritos abaixo. 

De ① a ⑨ abreviado 

⑩ Não ser empregado envolvido em serviços relacionados com o 

Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia 

⑪ Ser capaz de registrar corretamente os dados pessoais do cliente 

(inclusive o My Number ou o número de pessoa jurídica) 

De (2) a (3) abreviado 

 

●Cláusula 8 Depósito de garantia e afins 

（1）Para assegurar todos os débitos do Cliente provenientes das operações 

efetuadas no Investimento FX, por método especificado pela Money Partners, 

deverá ser custodiado antecipadamente o depósito de garantia ou Valores 

Mobiliários Substitutos. 

Além disso, nenhuma taxa de juros incidirá sobre o depósito de garantia 

custodiado pelo cliente a esta empresa. 

(2） 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. Além disso, será 

confirmado o recebimento do depósito pelo cliente assim que a Money 

Partners verificar o depósito de garantia na conta da respectiva instituição 

financeira. Esta empresa verificará o depósito e após realizar o processo do 

mesmo, este será refletido dentro da conta de Investimento Partners FX como 

Saldo do cliente (Valor em desuso). Porém, mesmo após a confirmação do 

depósito do cliente, devido ao procedimento desta empresa, há casos em que o 

procedimento leva tempo, e o cliente deve aceitar este fato antecipadamente. 

De (2) a (9) abreviado 

 

●Cláusula 27 Cancelamento do contrato 

（1）Caso o Cliente solicite o cancelamento das Cláusulas Contratuais e afins, 

esse cancelamento será feito imediatamente (exceto em casos de saldo 

negativo）. (Abreviado) 

 

●Cláusula 29 Suspensão, restrição das operações 

  Caso a Money Partners julgue que há a possibilidade de enquadramento em 

quaisquer motivos dos itens 1 ou 2 da Cláusula 12 ou 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. 

(Abreviado) 
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(Inclusão） 
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