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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 
Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 
Data da revisão: 17 de fevereiro de 2018 

Antigo Novo 

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 Autoridade Federal 

Supervisora de Mercados Financeiros 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); 
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); Mizuho Bank, 
Ltd. (serviços bancários sob supervisão da Agência de Serviços 
Financeiros do Japão); BNP Paribas (serviços bancários sob supervisão da 

Agência de Mercado Financeiro da França); Credit Suisse AG (serviços 
bancários sob a supervisão da Autoridade Federal Supervisora de 
Mercados Financeiros da Suíça) ; Standard Chartered Bank (serviços de 

investimentos bancários sob supervisão da Autoridade de Conduta 
Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra); Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (serviços bancários sob supervisão da Agência 

de Serviços Financeiros do Japão); Australia and New Zealand Banking 
Group Limited (serviços bancários sob supervisão da Agência Reguladora 
Prudencial da Austrália) (Inclusão）. 

 
 
Ⅱ Sumário do Contrato 

1. Comissão 
(1) (Abreviado) 
(2) Comissão no caso de Liquidação em espécie 

No Partners FX, normalmente as operações se encerram na liquidação das 
mesmas (compra ou venda contrária), mas caso o cliente queira, poderá 
efetuar o pedido de Liquidação em espécie (Delivery), na própria tela de 

operações (há moedas que não podem ser liquidadas em espécie 
(Inclusão）). Havendo a Liquidação em espécie (Delivery), será cobrada 
comissão de Liquidação em espécie. A comissão para a Liquidação em 

espécie (Delivery) é 1000 ienes por cada lote de 10 mil unidades de moeda 
(0.10 iene por unidade de moeda). E, a comissão é descontada do depósito 
custodiado do cliente. 

(3) (Abreviado) 
 
4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

De (1) a (2) abreviado 
(3) Procedimento de pedidos 
(Abreviado) 

De (A) a (B) abreviado 
(C) Quantia da operação 
A menor quantia de negociação do Partners FX é de 10.000 unidades por 

moeda. E ainda, a quantia máxima permitida para uma única operação é 
estipulada a parte por esta empresa, exceto para as operações Loss Cut 
automático (liquidação automática). (Inclusão） 

 
(D) (Abreviado) 
 

(E) Restrição para manter posições 

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 Autoridade Federal 

Supervisora de Mercados Financeiros 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 
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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); 
(Exclusão) Morgan Stanley & Co. International plc (serviços de 

investimentos financeiros sob supervisão da Autoridade de Conduta 
Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra); Mizuho Bank, 
Ltd. (serviços bancários sob supervisão da Agência de Serviços 

Financeiros do Japão); BNP Paribas (serviços bancários sob supervisão da 
Agência de Mercado Financeiro da França); Credit Suisse AG (serviços 
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Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (serviços bancários sob supervisão da Agência 
de Serviços Financeiros do Japão); Australia and New Zealand Banking 
Group Limited (serviços bancários sob supervisão da Agência Reguladora 

Prudencial da Austrália); State Street Corporation (serviços bancários sob 
supervisão do Banco da Reserva Federal de Boston); 360T (Corretora de 
investimentos financeiros sob supervisão da Secretaria Federal de 

Finanças da Alemanha). 
 
Ⅱ Sumário do Contrato 

1. Comissão 
(1) (Abreviado) 
(2) Comissão no caso de Liquidação em espécie 

No Partners FX, normalmente as operações se encerram na liquidação das 
mesmas (compra ou venda contrária), mas caso o cliente queira, poderá 
efetuar o pedido de Liquidação em espécie (Delivery), na própria tela de 

operações (há moedas que não podem ser liquidadas em espécie. Maiores 
detalhes, verifique a homepage da Money Partners.). Havendo a Liquidação 
em espécie (Delivery), será cobrada comissão de Liquidação em espécie. A 

comissão para a Liquidação em espécie (Delivery) é 1000 ienes por cada 
lote de 10 mil unidades de moeda (0.10 iene por unidade de moeda). E, a 
comissão é descontada do depósito custodiado do cliente. 

(3) (Abreviado) 
 
4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

De (1) a (2) abreviado 
(3) Procedimento de pedidos 
(Abreviado) 

De (A) a (B) abreviado 
(C) Quantia da operação 
A menor quantia de negociação do Partners FX é de 10.000 unidades por 

moeda. E ainda, a quantia máxima permitida para uma única operação é 
estipulada a parte por esta empresa, exceto para as operações Loss Cut 
automático (liquidação automática). Maiores detalhes, verifique a homepage 

da Money Partners. 
(D) (Abreviado) 
 

(E) Restrição para manter posições 
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No Partners FX, a quantia máxima do total de posições abertas e a 

quantidade de tais ocorrências que o cliente pode manter de uma só vez 
são estipuladas a parte por esta empresa. (Inclusão） 
 

(Abreviado) 
 
9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e saques 

(1) (Abreviado) 
(2) Sobre o local de custódia do depósito de garantia / Depósitos e saques, 
etc. 

(Abreviado) 
※O capital transferido pelo cliente através de banco, etc., será refletido na 
conta de investimentos Partners FX após esta empresa confirmar o 

recebimento do dinheiro na conta bancária desta empresa para 
recebimento de valores. (Inclusão ） Pode haver atraso, etc., do 
processamento pelos bancos, etc., ou necessidade de tempo para 

confirmação do recebimento, e como resultado pode acabar causando 
insuficiência de garantia, processando a liquidação automática, etc., cuja 
responsabilidade não cabe a esta empresa. E ainda, a ocorrência de 

insuficiência de garantia, processo de liquidação automática, etc., devido ao 
capital ser custodiado como Valor Recebido em Desuso e não ser calculado 
como depósito de garantia das operações FX, também não cabe 

responsabilidade a esta empresa. 
 
 

 
 
 

 
(Abreviado) 
 

11. Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 
(1) (Abreviado)  
E ainda, caso a transmissão da cotação desta empresa ao cliente seja 

suspensa devido a suspensão da transmissão da cotação pela contraparte 
financeira devido a oscilações no mercado, entre outros, 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.  
(Inclusão） 
 

 
 
 

E levando-se ainda em consideração as características do mercado de 
balcão (OTC, Over The Counter), poderá haver diferença entre a cotação 
da empresa e a divulgada por outros veículos de comunicação (emissoras 

de TV, internet, etc.).  
(Abreviado) 
 

13. Sobre a emissão Eletrônica de Documentos 
(Abreviado) 
・”Relatório (Extrato) de saldo operacional” 

(Abreviado) 
 
(Inclusão） 

 
 
 

 
(Abreviado) 
 

(Inclusão） 
 

No Partners FX, a quantia máxima do total de posições abertas e a 

quantidade de tais ocorrências que o cliente pode manter de uma só vez 
são estipuladas a parte por esta empresa. Maiores detalhes, verifique a 
homepage da Money Partners. 

(Abreviado) 
 
9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e saques 

(1) (Abreviado) 
(2) Sobre o local de custódia do depósito de garantia / Depósitos e saques, 
etc. 

(Abreviado) 
※O capital transferido pelo cliente através de banco, etc., será refletido na 
conta de investimentos Partners FX após esta empresa confirmar o 

recebimento do dinheiro na conta bancária desta empresa para 
recebimento de valores. A reflexão na conta do cliente nesta empresa é 
realizada somente das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde dos dias 

úteis. No caso de depósito realizado durante o horário de expediente de 
depósitos do banco, este será refletido na conta do cliente normalmente 
em aproximadamente 1 a 1 hora e meia. Verifique na homepage da Money 

Partners o horário de reflexão dos depósitos dos bancos, etc., na conta de 
operações do Partners FX. Pode haver atraso, etc., do processamento 
pelos bancos, etc., ou necessidade de tempo para confirmação do 

recebimento, e como resultado pode acabar causando insuficiência de 
garantia, processando a liquidação automática, etc., cuja responsabilidade 
não cabe a esta empresa. E ainda, a ocorrência de insuficiência de garantia, 

processo de liquidação automática, etc., devido ao capital ser custodiado 
como Valor Recebido em Desuso e não ser calculado como depósito de 
garantia das operações FX, também não cabe responsabilidade a esta 

empresa. 
(Abreviado) 
 

11. Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 
(1) (Abreviado)  
E ainda, caso a transmissão da cotação desta empresa ao cliente seja 

suspensa devido a suspensão da transmissão da cotação pela contraparte 
financeira devido a oscilações no mercado, entre outros, 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.  
No Partners FX, quando o valor da avaliação do patrimônio líquido fica 
abaixo de 100% e 70% do valor da garantia para posições abertas, é enviado 

respectivamente os chamados avisos de Pré-alarme e Alarme ao e-mail 
registrado. Porém, os avisos de Pré-alarme e Alarme são enviados cada um 
somente uma vez ao dia. 

E levando-se ainda em consideração as características do mercado de 
balcão (OTC, Over The Counter), poderá haver diferença entre a cotação 
da empresa e a divulgada por outros veículos de comunicação (emissoras 

de TV, internet, etc.).  
(Abreviado) 
 

13. Sobre a emissão Eletrônica de Documentos 
(Abreviado) 
・”Relatório (Extrato) de saldo operacional” 

(Abreviado) 
 
・”Guia de Investimentos Partners FX”, ”Cláusulas Contratuais Partners 

FX” 
 Emissão no momento do primeiro login após o término do dia útil anterior 
ao dia da revisão. 

 
(Abreviado) 
 

14. Alteração da especificação, entre outros, do sistema 
 Esta empresa poderá alterar a especificação, entre outros, do sistema, 
quando for inevitável devido a questões de segurança, entre outros. 

 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 
(Inclusão） 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 
Revisado em 17 de fevereiro de 2018 

Sem mais 

 


