
 

Tabela comparativa antigo/novo Guia de Investimentos Partners FX 

(Os locais alterados estão sublinhados) 

Em vermelho：Locais alterados ou incluídos nesta revisão 

Em azul：Locais excluídos nesta revisão 

Normas Atuais Novo 

Ⅱ Sumário do Contrato 

2. Sobre a conta de operações 

(2) Manutenção da conta 

Para a conta de investimentos Partners FX, não 

há custos de abertura, manutenção, 

administração, etc. (Apenas no caso de 

abertura de conta de pessoa jurídica há casos 

em que é necessário o selo Shunyuinshi(収入印

紙)) 

Porém, caso haja motivo de cancelamento do 

contrato da conta, como em caso de apreensão 

ou detenção, etc., e seja julgado que o próprio 

cliente não pode realizar as operações, cessará 

o oferecimento do investimento Partners FX e 

a conta de investimentos pode ser encerrada. E 

ainda, caso continue por mais de 1 ano com a 

situação de o saldo da conta não atingir o 

mínimo necessário para operações, ou sem 

operações, de acordo à decisão desta empresa, 

a conta de investimentos pode ser encerrada 

após o procedimento de saque para a conta 

destinada para saque na instituição financeira 

indicada previamente pelo cliente. 

(3) Ferramentas de informações 

Com a abertura da conta de investimentos do 

Partners FX, poderá utilizar gratuitamente as 

ferramentas de informações (todas as notícias, 

informações e sistemas de gráficos). 

Porém, após passar um mês da abertura de 

conta sem operações, caso o valor do 

patrimônio líquido da conta de investimentos 

não atinja o mínimo necessário para operações, 

restringiremos o uso das ferramentas de 

informações. 
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Para a conta de investimentos Partners FX, não 

há custos de abertura, manutenção, 

administração, etc. (Apenas no caso de 

abertura de conta de pessoa jurídica há casos 

em que é necessário o selo Shunyuinshi(収入印

紙)) 

Porém, caso haja motivo de cancelamento do 

contrato da conta, como em caso de apreensão 

ou detenção, etc., e seja julgado que o próprio 

cliente não pode realizar as operações, cessará 

o oferecimento do investimento Partners FX e 

a conta de investimentos pode ser encerrada. E 

ainda, caso continue por mais de 1 ano com a 

situação de o patrimônio líquido da conta não 

atingir o mínimo necessário para operações, ou 

sem operações, de acordo à decisão desta 

empresa, a conta de investimentos pode ser 

encerrada após o procedimento de saque para 

a conta destinada para saque na instituição 

financeira indicada previamente pelo cliente. 

(3) Ferramentas de informações 

Com a abertura da conta de investimentos do 

Partners FX, poderá utilizar gratuitamente as 

ferramentas de informações (todas as notícias, 

informações e sistemas de gráficos). 

Porém, após passar um mês da abertura de 

conta, sem operações em aberto, caso o valor 

do patrimônio líquido total das contas Partners 

FX e Partners FXnano mais o Valor Depositado 

em Desuso não atinja 5 mil ienes, o uso das 

ferramentas de informações pode ser 

restringido. 

4. Execução/recebimento dos pedidos de 

compra e venda 

(1) Ferramentas de pedidos 

Em relação aos pedidos de compra e venda do 

4. Execução/recebimento dos pedidos de 

compra e venda 

(1) Ferramentas de pedidos 

Em relação aos pedidos de compra e venda do 



 

investimento Partners FX, os pedidos de 

compra e venda serão limitados às ferramentas 

de pedidos abaixo (internet ou telefone), e não 

serão recebidos pedidos de outras formas. 

◎Ferramentas de pedidos 

O cliente, no momento do pedido pelo Partners 

FX, pode utilizar as seguintes ferramentas: 

○Navegador de internet 

○Aplicativo específico “Hyper Speed”

○3 tecnologias de celulares 

  i-mode (NTT DoCoMo), Yahoo!Keitai! 

(Softbank Mobile) e EZweb (au) 

○Aplicativo específico para celular “Hyper 

Speed Mobile” 

○ Aplicativo específico para celular “Hyper 

Speed Mobile NEXT”

○Telefone (Atenção, pois há comissão 

operacional.) 

investimento Partners FX, os pedidos de 

compra e venda serão limitados às ferramentas 

de pedidos abaixo (internet ou telefone), e não 

serão recebidos pedidos de outras formas. 

◎Ferramentas de pedidos 

O cliente, no momento do pedido pelo Partners 

FX, pode utilizar as seguintes ferramentas: 

○Navegador de internet 

○Aplicativo específico 

○3 tecnologias de celulares 

  i-mode (NTT DoCoMo), Yahoo!Keitai! 

(Softbank Mobile) e EZweb (au) 

○Aplicativo específico para celular 

○Telefone (Atenção, pois há comissão 

operacional.) 

 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / 

Depósitos e saques  
(2) Sobre o local de custódia do depósito de 

garantia / Depósitos e saques, etc. 

O depósito de garantia deve ter seu valor 

necessário custodiado antes do início das 

operações de compra ou venda virem a ser 

realizadas. A maneira de custodiar o depósito 

de garantia consiste apenas na transferência 

via Furikomi para a conta da instituição 

financeira designada pela empresa, e o local de 

custódia do depósito de garantia é esta 

empresa. O depósito de garantia do cliente 

custodiado na empresa é composto de ienes 

e/ou outra moeda determinada pela empresa 

em espécie, além de poder substituí-lo por 

valores mobiliários. Sobre os valores 

substituídos, tipo de valores mobiliários, entre 

outros, no caso de substituição do Depósito de 

Garantia por valores mobiliários são conforme 

especificado no item (3) abaixo. 

Caso o valor custodiado exceder o depósito de 

garantia que deve ser custodiado na empresa, o 

cliente poderá solicitar a esta empresa a 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / 

Depósitos e saques  
(2) Sobre o local de custódia do depósito de 

garantia / Depósitos e saques, etc. 

O dinheiro custodiado na conta Partners FX é 

dividido em Valor Recebido em Desuso e 

Depósito de Garantia Recebido. O destino do 

depósito efetuado está configurado como 

Depósito de Garantia Recebido, mas para os 

depósitos em ienes essa configuração pode ser 

alterada para o Valor Recebido em Desuso. Os 

valores custodiados como Valor Recebido em 

Desuso não são calculados como depósito de 

garantia das operações FX. Para realizar as 

operações, o depósito de garantia deve ter seu 

valor necessário custodiado como Depósito de 

Garantia Recebido antes do início das 

operações de compra ou venda virem a ser 

realizadas. O local de custódia do depósito de 

garantia é esta empresa. O depósito de garantia 

do cliente custodiado na empresa é composto 

de ienes e/ou outra moeda determinada pela 

empresa em espécie. Ou no caso de custodiar 

valores mobiliários substitutos, o valor de 



 

devolução total ou parcial desse excedente, 

após fazer o login através da tela de operações. 

Em princípio, esse valor será transferido para a 

conta da instituição financeira cadastrada, cujo 

o titular deve ser o próprio cliente, no dia 

seguinte (dia de funcionamento das instituições 

financeiras) para moeda nacional e após 3 dias 

úteis (excetos os feriados das instituições 

financeiras nacionais e internacionais) para 

moeda estrangeira. Para solicitar a retirada dos 

valores mobiliários no caso de uso em 

substituição do Depósito de Garantia, entrar 

em contato com o Call Center desta empresa 

(Free-dial 0120-894-707). 

※Mesmo aos Clientes com depósito somente 

em “Ienes”, se não utilizar a função de 

transformação automática em iene, no caso de 

realizar uma operação “EUR/USD” ou 

“GBP/USD”, tanto o lucro ou o prejuízo como 

os pontos “Swap” serão realizados em “Dólar 

Americano”, tornando-se um depósito em dólar 

americano. Pedimos a atenção para o seguinte: 

caso alguma das moedas fique com saldo 

negativo no saldo por moedas, enquanto não for 

efetuada a conversão para cobrir esse valor 

negativo, não será possível o processo de 

saque. 

※O capital transferido pelo cliente através de 

banco, etc., na conta da empresa para 

recebimento do depósito de garantia será 

refletido na conta de investimentos Partners 

FX após esta empresa confirmar o recebimento 

do dinheiro. Pode haver atraso, etc., do 

processamento pelos bancos, etc., ou 

necessidade de tempo para confirmação do 

recebimento, e como resultado pode acabar 

processando a liquidação automática, etc., cuja 

responsabilidade não cabe a esta empresa. 

 

avaliação será contabilizado no patrimônio 

líquido das operações FX. Sobre os valores 

substituídos, tipo de valores mobiliários, entre 

outros, no caso de substituição do Depósito de 

Garantia por valores mobiliários são conforme 

especificado no item (3) abaixo. 

Caso o valor custodiado exceder o depósito de 

garantia que deve ser custodiado na empresa, o 

cliente poderá transferir o valor total ou parcial 

excedente para o Valor Recebido em Desuso e 

solicitar a esta empresa a devolução do Valor 

Recebido em Desuso, dentro da Área restrita a 

clientes. Normalmente todo o Valor Recebido 

em Desuso pode ser sacado, mas o saque pode 

sofrer limitações caso haja saldo negativo em 

alguma moeda no Partners FX ou outra conta 

nesta empresa. Sobre o saque desta empresa, 

em princípio, esse valor será transferido para a 

conta da instituição financeira cadastrada, cujo 

o titular deve ser o próprio cliente, no dia 

seguinte (dia de funcionamento das instituições 

financeiras) no caso de iene e após 3 dias úteis 

(excetos os feriados das instituições 

financeiras nacionais e internacionais) para 

moeda estrangeira. Para solicitar a retirada dos 

valores mobiliários no caso de uso em 

substituição do Depósito de Garantia, entrar 

em contato com o Call Center desta empresa 

(Free-dial 0120-894-909). 

◎Comissão de saque 

 Sobre a comissão bancária e afins referente 

aos saques desta empresa, em princípio é 

arcada por esta empresa, mas nos casos abaixo 

a comissão de saque será debitada do cliente 

do Valor Recebido em Desuso. Atenção, pois 

não será possível realizar um saque cujo valor 

resulte em saldo negativo após o desconto da 

comissão. 

Saque em ienes : a partir do sexto saque 

durante o mês, 420 ienes por saque. (gratuitos 

5 saques por mês) 

Saque em moeda estrangeira : a partir do 

segundo saque durante o mês, 4000 ienes. 

(gratuito 1 saque por mês) 



 

(Atenção) O período de 1 mês é considerado 

desde as 13 horas do último dia útil bancário do 

mês anterior até as 13 horas do último dia útil 

bancário do mês corrente e a comissão é 

definida pela quantidade de pedidos de saques 

concretizados no período acima (exceto os 

pedidos de saques que forem cancelados). (No 

caso de saque em moeda estrangeira, o último 

dia útil pode diferir do último dia útil bancário do 

Japão devido a feriados no exterior.) 

※Mesmo aos Clientes com depósito somente 

em “Ienes”, se não utilizar a função de 

transformação automática em iene, no caso de 

realizar uma operação “EUR/USD” ou 

“GBP/USD”, tanto o lucro ou o prejuízo como 

os pontos “Swap” serão realizados em “Dólar 

Americano”, tornando-se um depósito em dólar 

americano. Pedimos a atenção para o seguinte: 

caso alguma das moedas fique com saldo 

negativo no saldo por moedas, enquanto não for 

efetuada a conversão, etc., para cobrir esse 

valor negativo, não será possível a 

transferência para o Valor Recebido em Desuso 

ou saques.

※O capital transferido pelo cliente através de 

banco, etc., será refletido na conta de 

investimentos Partners FX após esta empresa 

confirmar o recebimento do dinheiro na conta 

bancária desta empresa para recebimento de 

valores. Pode haver atraso, etc., do 

processamento pelos bancos, etc., ou 

necessidade de tempo para confirmação do 

recebimento, e como resultado pode acabar 

causando insuficiência de garantia, 

processando a liquidação automática, etc., cuja 

responsabilidade não cabe a esta empresa. E 

ainda, a ocorrência de insuficiência de garantia, 

processo de liquidação automática, etc., devido 

ao capital ser custodiado como Valor Recebido 

em Desuso e não ser calculado como depósito 

de garantia das operações FX, também não 

cabe responsabilidade a esta empresa.

10. Avaliação do Patrimônio Líquido 

No Partners FX há a avaliação do Patrimônio 

Líquido em intervalos regulares. Considera-se 

como sendo o patrimônio líquido, o capital total 

com os valores referentes aos pedidos de 

10. Avaliação do Patrimônio Líquido 

No Partners FX há a avaliação do Patrimônio 

Líquido em intervalos regulares. Considera-se 

como sendo o patrimônio líquido, o Depósito de 

garantia recebido com os lucros/prejuízos 



 

saque excluídos, e os lucros/perdas avaliados, 

os pontos Swap não liquidados e a avaliação 

dos Valores Mobiliários Substitutos incluídos. 

◎Valor Disponível para Saque/ Capacidade 

Operacional 

Do Patrimônio Líquido é subtraida a Garantia 

total necessária (Garantia para posições 

abertas + Garantia para pedidos reservados) e, 

caso o valor restante seja positivo, em príncipio 

esse valor está disponível para saque e também 

para pedido de início de operação (Capacidade 

Operacional). Como o Patrimônio Líquido se 

altera constantemente, os pedidos de início de 

operação indicados pelo pedido de “Valor 

Indicado (sashine)”, etc., que foram aceitos no 

momento do pedido, podem vir a ser 

cancelados, ao invés de concretizados, no 

momento que alcançar a cotação indicada. 

※Caso o Patrimônio Líquido ultrapasse o valor 

do depósito de garantia recebido (incluindo os 

lucros de operações não-liquidadas ou 

avaliação dos Valores Mobiliários Substitutos) é 

possível realizar novos pedidos 

correspondentes a esse valor, mas, em relação 

ao saque, o valor do depósito de garantia 

recebido fica sendo como limite. Contamos 

antecipadamente com sua compreensão. 

※Pedimos a atenção para o seguinte: caso 

alguma das moedas fique com saldo negativo no 

saldo por moedas, enquanto não for efetuado 

depósito ou conversão para cobrir esse valor 

negativo, não será possível o processo de 

saque. E ainda, na avaliação do patrimônio 

líquido no final de cada mês, caso o valor do 

patrimônio líquido corresponda a 50% ou menos 

do saldo avaliado em iene da moeda em 

negativo, esta empresa solicitará ao cliente em 

questão que realize a conversão rapidamente. 

Caso o cliente não corresponda ao 

requerimento desta empresa, esta empresa 

realizará a conversão da totalidade do valor 

negativo da devida moeda pela cotação de 

conversão do Partners FX a partir do dia 15 do 

avaliados, os pontos Swap não concretizados e 

a avaliação dos Valores Mobiliários Substitutos 

incluídos. Atenção ao fato de o Valor Recebido 

em Desuso não ser considerado no cálculo do 

patrimônio líquido.

◎Valor Disponível para Saque, Valor 

Disponível para Transferência, Capacidade 

Operacional 

Do Patrimônio Líquido é subtraida a Garantia 

total necessária (Garantia para posições 

abertas + Garantia para pedidos reservados) e, 

caso o valor restante seja positivo, em príncipio 

esse valor está disponível para transferência e 

também para pedido de início de operação 

(Capacidade Operacional). Como o Patrimônio 

Líquido se altera constantemente, os pedidos 

de início de operação indicados pelo pedido de 

“Valor Indicado (sashine)”, etc., que foram 

aceitos no momento do pedido, podem vir a ser 

cancelados, ao invés de concretizados, no 

momento que alcançar a cotação indicada. 

※Caso o Patrimônio Líquido ultrapasse o valor 

do depósito de garantia recebido (incluindo os 

lucros de operações não-liquidadas ou 

avaliação dos Valores Mobiliários Substitutos) é 

possível realizar novos pedidos 

correspondentes a esse valor, mas, em relação 

à transferência, o valor do depósito de garantia 

recebido fica sendo como limite. Contamos 

antecipadamente com sua compreensão. 

※Pedimos a atenção para o seguinte: caso 

alguma das moedas fique com saldo negativo no 

saldo por moedas, enquanto não for efetuada 

conversão, etc., para cobrir esse valor negativo, 

não será possível o processo de transferência 

para o Valor Recebido em Desuso, etc. E ainda, 

na avaliação do patrimônio líquido no final de 

cada mês, caso o valor do patrimônio líquido 

corresponda a 50% ou menos do saldo avaliado 

em iene da moeda em negativo, esta empresa 

solicitará ao cliente em questão que realize a 

conversão rapidamente. Caso o cliente não 

corresponda ao requerimento desta empresa, 



 

mês seguinte ao mês em questão (considerar o 

próximo dia útil caso o dia 15 não seja um dia 

útil, como sábado, domingo, etc.). (Caso tenha 

avaliação em valores mobiliários, poderá haver 

a venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

conforme 9.(4)) 

esta empresa realizará a conversão da 

totalidade do valor negativo da devida moeda 

pela cotação de conversão do Partners FX a 

partir do dia 15 do mês seguinte ao mês em 

questão (considerar o próximo dia útil caso o 

dia 15 não seja um dia útil, como sábado, 

domingo, etc.). (Caso tenha avaliação em 

valores mobiliários, poderá haver a venda dos 

Valores Mobiliários Substitutos conforme 9.(4))

11. Liquidação Automática (Loss Cut 

Automático) 
(2) Além da liquidação automática acima 

descrita, o próprio cliente também pode 

especificar o nível de liquidação automática 

(Controle Patrimonial). No momento em que 

ocorre a avaliação periódica do patrimônio 

líquido, caso o patrimônio líquido esteja igual ou 

acima do valor nível do limite superior ou igual 

ou abaixo do valor nível do limite inferior 

configurado pelo próprio cliente, 

automaticamente todas as operações em 

aberto do cliente serão liquidadas pelo pedido 

de cotação do momento. O Controle 

Patrimonial não garante o valor nível do limite 

superior ou valor nível do limite inferior 

configurado pelo cliente e pode ser executado 

com muita defasagem em relação ao valor nível 

do limite superior ou valor nível do limite 

inferior de acordo com a situação do mercado e 

afins. Sobretudo no início da semana, é possível 

que haja uma grande defasagem sobre o valor 

da cotação de fechamento do final de semana 

anterior, portanto pedimos sua atenção no caso 

de manter posições que transpassem a semana. 

E ainda, caso o valor nível de Stop Loss do 

Controle Patrimonial esteja abaixo do nível de 

liquidação automática de (1), a liquidação 

automática de (1) terá prioridade.  

E tome cuidado, pois, quando houver depósito 

ou saque, o Controle Patrimonial configurado é 

automaticamente cancelado conforme abaixo. 

◎ Pedido de saque (inclusive saque para 

transferência entre contas) 

O valor nível do limite superior é 

automaticamente cancelado se o cliente houver 

escolhido a desconfiguração. 

11. Liquidação Automática (Loss Cut 

Automático) 
(2) Além da liquidação automática acima 

descrita, o próprio cliente também pode 

especificar o nível de liquidação automática 

(Controle Patrimonial). No momento em que 

ocorre a avaliação periódica do patrimônio 

líquido, caso o patrimônio líquido esteja igual ou 

acima do valor nível do limite superior ou igual 

ou abaixo do valor nível do limite inferior 

configurado pelo próprio cliente, 

automaticamente todas as operações em 

aberto do cliente serão liquidadas pelo pedido 

de cotação do momento. O Controle 

Patrimonial não garante o valor nível do limite 

superior ou valor nível do limite inferior 

configurado pelo cliente e pode ser executado 

com muita defasagem em relação ao valor nível 

do limite superior ou valor nível do limite 

inferior de acordo com a situação do mercado e 

afins. Sobretudo no início da semana, é possível 

que haja uma grande defasagem sobre o valor 

da cotação de fechamento do final de semana 

anterior, portanto pedimos sua atenção no caso 

de manter posições que transpassem a semana. 

E ainda, caso o valor nível de Stop Loss do 

Controle Patrimonial esteja abaixo do nível de 

liquidação automática de (1), a liquidação 

automática de (1) terá prioridade. 

E tome cuidado, pois, quando houver 

transferência, o Controle Patrimonial 

configurado é automaticamente cancelado 

conforme abaixo. 

◎ Transferência para o Valor Recebido em 

Desuso ou outra conta (saída do Depósito de 

Garantia Recebido) 

O valor nível do limite superior é 



 

O valor nível do limite inferior é desconfigurado 

automaticamente. 

◎Depósito (inclusive depósito de transferência 

entre contas) 

O valor nível do limite superior é 

desconfigurado automaticamente. 

O valor nível do limite inferior é 

automaticamente cancelado se o cliente houver 

escolhido a desconfiguração. 

※ Caso o cliente tenha custodiado valores 

mobiliários como valores mobiliários 

substitutos, a configuração de valor nível do 

limite superior e valor nível do limite inferior 

será cancelada a cada fim de dia útil. Tenha 

atenção. 

automaticamente cancelado se o cliente houver 

escolhido a desconfiguração. 

O valor nível do limite inferior é desconfigurado 

automaticamente. 

◎Transferência procedente do Valor Recebido 

em Desuso ou outra conta (entrada para o 

Depósito de Garantia Recebido) 

O valor nível do limite superior é 

desconfigurado automaticamente. 

O valor nível do limite inferior é 

automaticamente cancelado se o cliente houver 

escolhido a desconfiguração. 

※ Caso o cliente tenha custodiado valores 

mobiliários como valores mobiliários 

substitutos, a configuração de valor nível do 

limite superior e valor nível do limite inferior 

será cancelada a cada fim de dia útil. Tenha 

atenção. 
12. Proteção de Crédito 

(1) Abrangência da Proteção de Crédito 

 A proteção de crédito abrange valores dos 

Clientes em custódia, conforme segue: o valor 

do depósito de garantia, excluindo-se o valor do 

pedido de saque, o lucro e prejuízo 

concretizado, avaliação do lucro e prejuízo e 

Pontos Swap (valor do Patrimônio Líquido), 

menos o valor da comissão não concretizada. O 

valor abrangido pela Proteção de Crédito é 

calculado em todos os dias úteis 

(excetuando-se os feriados nacionais do 

Japão), no qual estabelece-se um patrimônio 

necessário. Esta empresa manterá sempre em 

sua conta de crédito um valor superior a este 

valor estabelecido, de forma a poder devolver o 

patrimônio do Cliente mesmo em caso de 

eventual necessidade. 

12. Proteção de Crédito 

(1) A brangência da Proteção de Crédito 

A proteção de crédito abrange Valor Recebido 

em Desuso e Depósito de Garantia Recebido 

custodiados pelo cliente adicionado/subtraído 

o lucro e prejuízo concretizado, avaliação do 

lucro e prejuízo e Pontos Swap, menos o valor 

da comissão pendente. O valor abrangido pela 

Proteção de Crédito é calculado em todos os 

dias úteis (excetuando-se os feriados nacionais 

do Japão), no qual estabelece-se um 

patrimônio necessário. Esta empresa manterá 

sempre em sua conta de crédito um valor 

superior a este valor estabelecido, de forma a 

poder devolver o patrimônio do Cliente mesmo 

em caso de eventual necessidade. 

Sem mais 


