
 

●Money Partners Cláusulas para Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de 
Depósito de Garantia (Cláusulas Contratuais) 

Em vermelho：Locais alterados ou incluídos nesta revisão 
Em azul：Locais excluídos nesta revisão 
Antigo Novo 
● Cláusula 3  Riscos referentes ao 

Investimento FX e confirmação da 

responsabilidade do cliente 
⑪Os créditos do Cliente perante a Money 

Partners, gerados pelo Investimento FX serão 

tratados como credores comuns pela Money 

Partners. Porém, em relação ao dinheiro 

custodiado do Cliente, caso a Money Partners 

realize contrato de crédito à parte com uma 

empresa de crédito, o dinheiro em crédito em 

questão será assegurado pelo dinheiro em 

crédito correspondente. 

● Cláusula 3  Riscos referentes ao 

Investimento FX e confirmação da 

responsabilidade do cliente 
⑪Os créditos do Cliente perante a Money 

Partners, gerados pelo Investimento FX serão 

tratados como credores comuns pela Money 

Partners. Porém, o dinheiro em crédito 

administrado segregadamente baseando-se na 

Lei de Investimentos em Produtos Financeiros 

será assegurado. 

●Cláusula 8  Depósito de garantia e afins 
(1) Para assegurar todos os débitos do Cliente 

provenientes das operações efetuadas no 

Investimento FX, por método especificado pela 

Money Partners, deverá ser custodiado 

antecipadamente o depósito de garantia ou 

Valores Mobiliários Substitutos. 

(2) A Money Partners, em relação aos valores 

recebidos do cliente em custódia baseando-se 

no item acima, firma contrato de proteção de 

crédito com o Societe Generale Private 

Banking e os administra separadamente em 

uma conta de crédito. Sobre o valor abrangido 

pela proteção de crédito, a Money Partners 

calcula-o em todos os dias úteis 

(excetuando-se os feriados nacionais do 

Japão), no qual estabelece-se um patrimônio 

necessário e manterá sempre nessa conta de 

crédito um valor superior a este valor 

●Cláusula 8  Depósito de garantia e afins 

（1）Para assegurar todos os débitos do Cliente 

provenientes das operações efetuadas no 

Investimento FX, por método especificado pela 

Money Partners, deverá ser custodiado 

antecipadamente o depósito de garantia ou 

Valores Mobiliários Substitutos. 

（２）A Money Partners, em relação aos valores 

recebidos do cliente em custódia baseando-se 

no item acima, firma contrato de proteção de 

crédito com o Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation e o Mizuho Trust & Banking Co., 

Ltd. e os administra segregadamente em uma 

conta de crédito. Sobre o valor abrangido pela 

proteção de crédito, a Money Partners 

calcula-o em todos os dias úteis 

(excetuando-se os feriados nacionais do 

Japão), no qual estabelece-se um patrimônio 

necessário e manterá sempre nessa conta de 



 

estabelecido. 

(3) Durante o período até ser depositado na 

conta de crédito citada no item acima, os 

recursos recebidos em custódia pelo cliente 

baseando-se no item 1 são administrados 

separadamente dos ativos desta empresa, em 

contas de depósito claramente segregadas por 

titulares, como depósito de garantia, etc., nas 

instituições financeiras: Mizuho Bank, 

Sumitomo Mitsui Bank Corporation, Bank of 

Tokyo-Mitsubishi UFJ, eBank, Japan Net Bank, 

SBI Sumishin Net Bank e Japan Post Bank. 

crédito um valor superior a este valor 

estabelecido. 

Sem mais 


