
 

Tabela comparativa antigo/novo Cláusulas Contratuais Partners FX (Cláusulas FX) 

(Os locais alterados estão sublinhados) 

Em vermelho：Locais alterados ou incluídos nesta revisão 

Em azul：Locais excluídos nesta revisão 

Normas Atuais Novo 

●Cláusula 8  Execução/recebimento dos 

pedidos 

(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 esse recebimento 

eletrônico é que será executado o pedido 

correspondente. 

(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 

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. 

●Cláusula 8  Execução/recebimento dos 

pedidos 

(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, a Money Partners recebe 

essa digitação e no momento que confirme em 

se tratar de um pedido válido é que o pedido de 

compra/venda será dado como recebido e o 

pedido correspondente será executado. 

(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, a Money Partners recebe essa 

digitação e no momento que confirme em se 

tratar de um pedido válido 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 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. 

●Cláusula 12  Avaliação do Patrimônio 

Líquido 

(3) Cabe ao Cliente a responsabilidade de 

administrar e vigiar seu depósito de garantia, 

lucro proveniente da compra/venda, outros 

valores (doravante denominado “dinheiro 

custodiado”) e valor avaliado dos Valores 

Mobiliários Substitutos custodiados como 

depósito de garantia no Investimento Partners 

FX na Money Partners, além do percentual do 

patrimônio líquido em relação ao depósito de 

garantia necessário para posições. Em relação 

à execução da liquidação automática 

mencionada na Cláusula 14 das Cláusulas FX, a 

Money Partners não arcará em hipótese alguma 

●Cláusula 12  Avaliação do Patrimônio 

Líquido 

(3) Cabe ao Cliente a responsabilidade de 

administrar e vigiar seu depósito de garantia, 

lucro proveniente da compra/venda, outros 

valores (doravante denominado “dinheiro 

custodiado”) e valor avaliado dos Valores 

Mobiliários Substitutos custodiados como 

depósito de garantia no Investimento Partners 

FX na Money Partners, além do percentual do 

patrimônio líquido em relação ao depósito de 

garantia necessário para posições. Em relação 

à execução da liquidação automática 

mencionada na Cláusula 14 das Cláusulas FX ou 

a chamada de margem estipulada no Guia de 



 

com a responsabilidade sobre prejuízos 

surgidos ao Cliente. 

Investimentos II 9.(5), a Money Partners não 

arcará em hipótese alguma com a 

responsabilidade sobre prejuízos surgidos ao 

Cliente. 

●Cláusula 13  Liquidação pela Money 

Partners 

(1) A Money Partners poderá efetuar a 

operação inversa de compra ou venda das 

operações abertas no Investimento Partners 

FX, independente da vontade do Cliente, nos 

seguintes casos. 

①Caso se enquadre na Cláusula seguinte. 

②Caso ocorra perda de lucro por vencimento, 

conforme determinado na Cláusula 12 das 

Cláusulas Contratuais. 

●Cláusula 13  Liquidação pela Money 

Partners 

(1) A Money Partners poderá efetuar a 

operação inversa de compra ou venda das 

operações abertas no Investimento Partners 

FX, independente da vontade do Cliente, nos 

seguintes casos. 

①Caso se enquadre na Cláusula seguinte. 

② Caso não seja eliminada a chamada de 

margem até o prazo estipulado no Guia de 

Investimentos II 9.(5) 

③Caso ocorra perda de lucro por vencimento, 

conforme determinado na Cláusula 12 das 

Cláusulas Contratuais. 

Sem mais 


