
 

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 Após a revisão 

Ⅰ Estrutura da Empresa 

 

＜Associação Inscrita＞ 

Corporação Jurídica: Associação de Futuros 

Financeiros do Japão (Associado Número 1583)

Associação das Corretoras de Valores do 

Japão (Código na Associação 1121) 

(Não há empresa reconhecida como associação 

de proteção ao investidor) 

 

＜ Conteúdo da medida de atendimento a 

reclamações e medida de solução de disputas

＞ 

 

＜Atividades da Empresa＞ 

Esta empresa é uma empresa de investimentos 

em produtos financeiros que recebeu o registro 

do artigo 29º da Lei de Investimentos em 

Produtos Financeiros. 

Principalmente todo o serviço relacionado ao 

investimento no mercado cambial pelo sistema 

de depósito de garantia e serviços relacionados 

a valores mobiliários utilizando a internet. 

 

Ⅰ Estrutura da Empresa 

 

＜Associação Inscrita＞ 

Corporação Jurídica: Associação de Futuros 

Financeiros do Japão (Associado Número 1583)

Associação das Corretoras de Valores do 

Japão (Código na Associação 1121) 

(Não há empresa reconhecida como associação 

de proteção ao investidor) 

 

＜ Conteúdo da medida de atendimento a 

reclamações e medida de solução de disputas

＞ 

Esta empresa procurará a solução de disputas 

e reclamações relacionadas aos serviços do 

ramo de investimentos financeiros e afins, 

utilizando a "Organização Sem Fins Lucrativos 

Centro de Consultas, Mediação Sobre Valores 

Mobiliários/Investimentos Financeiros" (特定

非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談

センター) (contato:0120-64-5005) que recebeu 

custódia para apaziguar disputas, solucionar 

reclamações, etc. provenientes das 

associações inscritas supracitadas. 

 

＜Atividades da Empresa＞ 

Esta empresa é uma empresa de investimentos 

em produtos financeiros que recebeu o registro 

do artigo 29º da Lei de Investimentos em 

Produtos Financeiros. 

Principalmente todo o serviço relacionado ao 

investimento no mercado cambial pelo sistema 

de depósito de garantia e serviços relacionados 

a valores mobiliários utilizando a internet. 

 

 

 



 

Ⅱ Sumário do Contrato 

 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / 

Depósitos e saques 
 

(3) Sobre a substituição do depósito de garantia 

por valores mobiliários 
Os tipos de valores mobiliários que podem ser 
utilizados em substituição do depósito de 
garantia são limitados às ações nacionais, 
Exchange Traded Fund (ETF) e Real Estate 
Investment Trust (REIT) negociados nos níveis 
1, 2 e mercado Mothers da Bolsa de Valores de 
Tóquio, níveis 1, 2 e mercados Hercules, 
Jasdaq e NEO da Bolsa de Valores de Osaka. 

Ⅱ Sumário do Contrato 

 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / 

Depósitos e saques 

 

(3) Sobre a substituição do depósito de garantia 

por valores mobiliários 

Os tipos de valores mobiliários que podem ser 

utilizados em substituição do depósito de 

garantia são limitados às ações nacionais, 

Exchange Traded Fund (ETF) e Real Estate 

Investment Trust (REIT) negociados nos níveis 

1, 2 e mercado Mothers da Bolsa de Valores de 

Tóquio, níveis 1, 2 e mercado Jasdaq da Bolsa 

de Valores de Osaka. 

Sem mais 


