
Termos do Acordo Referente ao Partners FX 

 

 

 

 Para dar procedimento às operações do Mercado Cambial pelo do Sistema de Depósito de 

Garantia entre o Cliente e a Money Partners, doravante denominado “Partners FX”, ficam 

definidas as regras suplementares determinadas pelo Termos do Acordo Referente ao Partners 

FX, doravante denominado “Termos do Acordo”, que venham a complementar os termos básicos 

citados no Acordo para Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia, 

doravante denominado “Cláusulas Contratuais”. 

 

 

●Cláusula 1  Utilização do Partners FX 

 Para que o Cliente realize as operações do Partners FX, o número de conta e senha digitado pelo 

Cliente ou pela Money Partners, a pedido do Cliente, deve ser aprovado pela Money Partners. 

 

●Cláusula 2  Equipamentos e Linhas de Utilização 

 As operações do Partners FX serão realizadas através da rede network do computador (abaixo 

denominado “Internet”). Para tornar possível a utilização do Partners FX, é necessário que o 

Cliente providencie terminal e modem com linha para conexão recomendados na Homepage da 

Money Partners, e também programas de software adequados ao investimento Partners FX, além 

de firmar contrato com a empresa de conexão a internet (provedora). 

 

●Cláusula 3  Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda  

（１）Em relação aos pedidos de compra e venda do investimento Partners FX, os pedidos de 

compra e venda se limitam às vias de internet ou telefone, e não serão recebidos pedidos de 

outras formas. 

（２）Sobre os pedidos de compra/venda utilizando a internet, após o Cliente digitar o conteúdo do 

pedido e confirmar sua digitação em tela determinada, no momento em que a Money Partners 

confirmar essa digitação é que será dado como recebido o pedido de compra/venda. 

（３）Sobre os pedidos de compra/venda pelo telefone, a Money Partners, representando o Cliente, 

digita o conteúdo do pedido em tela determinada e, com o consentimento do Cliente, procede a 

confirmação da digitação. Após isso, no momento em que a Money Partners confirmar o 

recebimento desta digitação é que será dado como recebido e a partir de então sua execução. Em 

tempo, sobre os pedidos de compra/venda via telefone, em comparação à operação via internet, 

há a possibilidade de diferença no horário de recebimento dos pedidos de compra/venda e 

comissão operacional. E ainda, o recebimento do pedido de compra/venda e execução pode sofrer 

defasagem de tempo. 

（４）Após o recebimento do pedido de compra/venda, a Money Partners procederá a execução do 

pedido em questão. 

 

●Cláusula 4  Sobre os pedidos  

 As moedas passíveis às operações, a quantidade operacional, formato do pedido e outros 

detalhes referentes aos pedidos pertinentes ao Partners FX são definidos no Guia de 

Investimentos Partners FX (abaixo denominado “Guia de Investimentos”). 

 

●Cláusula 5  Cancelamentos e Alterações dos Pedidos 



（１）Os pedidos de compra/venda realizados pelo Cliente podem ser cancelados ou alterados 

utilizando o Partners FX, enquanto não tenha sido executada a concretização do respectivo 

pedido. 

（２）Em caso de atrasos no envio e recebimento dos pedidos ocasionados por alterações na 

velocidade de transmissão das informações, obstruções nas linhas utilizadas ou mudanças no 

sistema de comunicação, a Money Partners fica totalmente isenta de qualquer perda ocorrida pela 

não concretização dos procedimentos de cancelamentos e alterações mencionados no item 

anterior. 

 

●Cláusula 6  Confirmação da concretização dos pedidos de compra/venda 

 O Cliente deverá confirmar a concretização ou não dos pedidos de compra/venda utilizando a 

tela de operações do Partners FX. E ainda, quando houver um pedido de compra/venda utilizando 

o Partners FX, o Cliente deverá sempre confirmar a existência ou não da concretização. 

 

●Cláusula 7  Depósito ou Saque do Depósito de Garantia 

（１）O depósito ou saque do depósito de garantia do Cliente deverão estar de acordo com as 

Cláusulas Contratuais e o Guia de Investimentos, sendo que para a solicitação de saque, deverá 

ser utilizado o menu de solicitação de saque disponível na plataforma de operações do Partners 

FX. 

（２）Para que o Cliente realize as operações Partners FX, deverá depositar por meio de 

transferência o valor referente ao depósito de garantia na conta bancária de instituição financeira 

estipulada pela Money Partners. As operações Partners FX serão possíveis após a confirmação do 

depósito de garantia e depois de concluídos todos os procedimentos do depósito em questão por 

parte da Money Partners. 

（３）Os cancelamentos dos pedidos de saque referentes às operações Partners FX serão aceitos 

através da plataforma de operações do Partners FX e dentro do horário estipulado à parte pela 

Money Partners. 

（４）A Money Partners fica isenta de qualquer responsabilidade por perdas ocasionadas por 

eventual demora no procedimento dos depósitos. 

 

●Cláusula 8  Meios de Comunicação 

 Os contatos da Money Partners com o Cliente serão efetuados pelo e-mail, número de telefone 

ou endereço registrados pelo Cliente no ato da abertura de conta. 

 

●Cláusula 9  Obstrução no Sistema 

（１）Em caso de ocorrência de qualquer tipo de obstrução no sistema que impossibilite o uso das 

operações Partners FX pelo Cliente, e também na falta de apuração das informações do Cliente 

pela Money Partners podendo vir a causar desvantagens ao Cliente, as instruções de pedidos não 

serão aceitas por telefone. 

（２）Na necessidade de contatar o Cliente numa emergência em caso de ocorrência de obstrução 

no sistema das operações Partners FX, a Money Partners se empenhará a notificar através de 

meios como a home page. 

 

●Cláusula 10  Problemas no Equipamento 

（１）Em caso de problema no terminal de acesso e das linhas de conexão utilizados pelo Cliente, a 

sua reativação fica por inteira responsabilidade do Cliente. 



（２）A Money Partners fica isenta de qualquer responsabilidade na ocorrência de prejuízos 

relacionados aos problemas de funcionamento do terminal e das linhas de conexão do Cliente, 

ocasionados em situações como digitação dos dados dos pedidos de compra e venda. 

 

●Cláusula 11  Alterações nos Serviços 

 Com relação às operações pelo Partners FX, tais como horários de funcionamento para as 

operações Partners FX, métodos operacionais disponíveis, unidade operacional e valor do 

depósito de garantia, em príncipio a Money Partners notificará ao Cliente em caso de acréscimos, 

cancelamentos e/ou alterações no seu conteúdo será feita através de meios como a Homepage 

da Money Partners. No entanto, de acordo às circunstâncias, poderá haver acréscimos, 

cancelamentos e alterações que sejam efetivadas sem aviso prévio ao Cliente. 

 

●Cláusula 12  Emissão de Documentos do Conteúdo das Operações e Afins 

（１）A emissão de documentos do conteúdo das operações e afins será efetuada eletronicamente 

através da tela de operações do Cliente pela Money Partners. Porém, o Cliente que não estiver de 

acordo com a emissão eletrônica de documentos, estes serão enviados via correio. 

（２）Em caso de dúvidas com relação ao conteúdo apresentado no relatório, o Cliente deverá 

comunicar a Money Partners dentro do prazo de 1 mês, a ser contado a partir do dia da operação. 

 

●Cláusula 13  Confirmação do Conteúdo das operações Partners FX 

（１）Para ratificar a exatidão em relação aos pedidos de compra/venda pelo Partners FX, em caso 

de pedidos de compra/venda feitos via internet, os dados digitados pelo Cliente serão registrados, 

e no caso de pedidos de compra/venda pelo telefone, a conversa será gravada e arquivada. 

（２）Em relação ao conteúdo do pedido de compra/venda do Partners FX, quando surgir dúvidas 

entre o Cliente e a Money Partners, estas serão esclarecidas através do conteúdo do registro dos 

dados digitados pelo Cliente ou o conteúdo da gravação no caso de pedido de compra/venda feito 

pelo telefone. 

 

●Cláusula 14  Proibição de Uso das Informações Obtidas Além do Propósito 

（１）As informações obtidas pelo Cliente referentes a valores, notícias, etc., durante a utilização 

do Partners FX, deverão ter por finalidade somente o propósito de investimento do Cliente e seu 

uso particular não podendo ser passadas a terceiros ou serem utilizadas para outras finalidades 

comerciais, processamento e/ou retransmissão das informações. 

（２）A Money Partners está absolutamente segura de que as informações fornecidas através da 

Money Partners são precisas e completas, mas não significa que garanta a confiabilidade das 

informações e fica isenta de qualquer responsabilidade em relação a prejuízos que possam ocorrer 

do uso das informações ou as informações estarem imprecisas ou incompletas. 

 

●Cláusula 15  Outros 

 Com relação aos demais termos não mencionados nos Termos do Acordo, ou em caso de 

surgimento de dúvidas quanto à execução dos Termos de Acordo, além de seguir as Cláusulas 

Contratuais ou a legislação concernente, ambas as partes deverão também agir de boa fé 

objetivando uma solução pacífica. 
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