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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 
Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 
 
Data da revisão: 14 de abril 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); 
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); 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) (Inclusão). 
 
 
ⅠEstrutura da Empresa 
(Abreviado) 
<Principais Bancos> 
Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Bank Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ 
 
<Associação Inscrita> 
Corporação Jurídica Geral: Associação de Futuros Financeiros do Japão 
Associação das Corretoras de Valores do Japão 
(Não há empresa reconhecida como associação de proteção ao investidor) 
 
<Atendimento a Reclamações> 
Esta empresa atende as reclamações dos clientes através dos seguintes 
canais. 
Call Center 
Horário de atendimento: das 7:00 às 23:00 de segunda-feira, e das 7:30 às 
23:00 de terça-feira a sexta-feira 
Formas de atendimento: Telefone (0120-894-909) ou email 
(aviso@moneypartners.co.jp) 
Ouvidoria 
Horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira (exceto feriados) 
das 9:00 às 17:00 
Formas de atendimento: Telefone (03-4540-3811) 
 
<Medida de atendimento a reclamações e medida de solução de conflitos> 
Referente a atendimento a reclamações e solução de conflitos, a 
organização indicada para solução de conflitos passível de utilização por 
esta empresa e pelo cliente é a seguinte. 
Organização Sem Fins Lucrativos Centro de Consultas, Mediação Sobre 

Valores Mobiliários/Investimentos Financeiros (FINMAC) (特定非営利活動
法人 証券・金融商品あっせん相談センター)  
Telefone: 0120-64-5005 (Freedial) 
URL: https://www.finmac.or.jp/contact/soudan/ 
Escritório de Tóquio: 103-0025 Tokyo-to Chuo-ku Nihonbashi Kayabacho 

2-1-1 DaiNiShokenKaikan 
Escritório de Osaka: 541-0041 Osaka-fu Osaka-shi Chuo-ku Kitahama 

1-5-5 Osaka Heiwa Bld. 

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); 
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); MUFG Bank, 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); Fastmatch (ECN sem 
supervisão). 
 
ⅠEstrutura da Empresa 
(Abreviado) 
<Principais Bancos> 
Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Bank Corporation, MUFG Bank 
 
 
<Associação Inscrita> 
Corporação Jurídica Geral: Associação de Futuros Financeiros do Japão 
Associação das Corretoras de Valores do Japão 
(Exclusão) 
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<Atividades da Empresa> 
Esta empresa é uma empresa de investimentos em produtos financeiros 
que recebeu o registro do artigo 29º da Lei de Investimentos em Produtos 
Financeiros. 
Principalmente todo o serviço relacionado ao investimento no mercado 
cambial pelo sistema de depósito de garantia e serviços relacionados a 
valores mobiliários utilizando a internet. 
 
<Número de Registro>   
Diretor da Secretaria das Finanças de Kanto (Kinsho) Nº 2028 
 
(Inclusão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅡSumário do Contrato 
11. Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 
(1) (Abreviado) 
Para manter a posição do cliente frente às oscilações cambiais, é 
aconselhável que seja efetuado um depósito maior que o depósito de 
garantia necessário. 
 

 
<Atividades da Empresa> 
Esta empresa é uma empresa de investimentos em produtos financeiros 
que recebeu o registro do artigo 29º da Lei de Investimentos em Produtos 
Financeiros. 
Principalmente todo o serviço relacionado ao investimento no mercado 
cambial pelo sistema de depósito de garantia e serviços relacionados a 
valores mobiliários utilizando a internet. 
 
<Número de Registro>   
Diretor da Secretaria das Finanças de Kanto (Kinsho) Nº 2028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅡSumário do Contrato 
11. Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 
(1) (Abreviado) 
Para manter a posição do cliente frente às oscilações cambiais, é 
aconselhável que opere com folga no depósito de garantia necessário. 
 

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

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 
Revisado em 14 de abril de 2018 

Sem mais 
 

<Atendimento a Reclamações> 
Esta empresa atende as reclamações dos clientes através dos 

seguintes canais. 
 
Call Center 

Horário de atendimento: das 7:00 às 23:00 de segunda-feira, e das 7:30 
às 23:00 de terça-feira a sexta-feira 
Formas de atendimento: Telefone ou email 

Telefone: 0120-894-909 
Email: aviso@moneypartners.co.jp 
 

Ouvidoria 
Horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira (exceto 
feriados) das 9:00 às 17:00 

Formas de atendimento: Telefone 
Telefone: 03-4540-3811 

<Medida de atendimento a reclamações e medida de solução de 
conflitos – Apresentação do sistema ADR financeiro> 
O sistema ADR financeiro é o sistema que visa a resolução simples e 

rápida de litígios e problemas entre clientes e instituições financeiras 
por métodos diferentes dos processos judiciais. 
 

É possível utilizar a “Organização Sem Fins Lucrativos Centro de 
Consultas, Mediação Sobre Valores Mobiliários/Investimentos 
Financeiros (FINMAC) (特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん

相談センター)”, uma organização indicada para solução de conflitos sob 
a Lei de Investimentos em Produtos Financeiros, como medida de 
resolução de litígios, problemas e reclamações referentes aos serviços  

de investimentos em produtos financeiros, entre outros. 
A organização indicada para solução de conflitos passível de utilização 
por esta empresa e pelo cliente é a seguinte. 

 
Organização Sem Fins Lucrativos Centro de Consultas, Mediação 
Sobre Valores Mobiliários/Investimentos Financeiros (FINMAC) (特定

非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター)  
(A FINMAC é uma organização pública de terceiros sem relação com 
esta empresa)  

Telefone: 0120-64-5005 (Freedial) 
Horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira das 9:00 às 
17:00 

*Exceto feriados 
URL: https://www.finmac.or.jp/contact/soudan/ 
Escritório de Tóquio: 103-0025 Tokyo-to Chuo-ku Nihonbashi 

Kayabacho 2-1-1 DaiNiShokenKaikan 
Escritório de Osaka: 541-0041 Osaka-fu Osaka-shi Chuo-ku Kitahama 
1-5-5 Osaka Heiwa Bld. 


