
 

Tabela comparativa antigo/novo Money Partners Cláusulas para Investimentos no Mercado 

Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia (Cláusulas Contratuais) 

(Os locais alterados estão sublinhados) 

Em vermelho：Locais alterados ou incluídos nesta revisão 

Em azul：Locais excluídos nesta revisão 

Normas Atuais Novo 

●Cláusula 27  Cancelamento do contrato 

(1) 

⑦Caso esta empresa julgue a necessidade de 

cancelamento devido à perda de confiança entre a 

empresa e o Cliente ou outros fatores inevitáveis, 

além de casos em que o uso do Investimento FX 

pelo Cliente não seja adequado. 

⑧Em caso de não consentimento por parte do 

Cliente com relação às alterações nas Cláusulas 

Contratuais, conforme previsto na Cláusula 29. 

 

●Cláusula 27  Cancelamento do contrato 

(1) 

⑦Caso a Money Partners julgue que o uso ou o 

modo de aquisição de informações das cotações e 

afins fornecidas pela Money Partners seja 

inadequado, ou ainda caso a Money Partners 

julgue a necessidade de cancelamento devido à 

perda de confiança entre a Money Partners e o 

Cliente ou outros fatores inevitáveis, além de 

casos em que a Money Partners julgue que o uso 

do Investimento FX pelo Cliente não seja 

adequado. 

⑧Em caso de não consentimento por parte do 

Cliente com relação às alterações nas Cláusulas 

Contratuais, conforme previsto na Cláusula 30. 

-Inclusão de nova cláusula ●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, como a 

rotatividade excessiva de compras e vendas, etc., 

as novas operações do cliente podem ser 

restritas ou suspensas.

●Cláusula 29  Alteração das Cláusulas 

Contratuais e afins  

 

●Cláusula 30  Alteração das Cláusulas 

Contratuais e afins  

●Cláusula 30  Em conformidade com a 

Legislação 

●Cláusula 31  Em conformidade com a 

Legislação 

●Claúsula 31  Jurisdição do Tribunal em Mútuo 

Acordo 

●Claúsula 32  Jurisdição do Tribunal em Mútuo 

Acordo 

●Cláusula 32  Cooling-off ●Cláusula 33  Cooling-off 

●Claúsula 33  Independência dos Termos ●Claúsula 34  Independência dos Termos 

Sem mais 
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