
3 Sexo

Ano

Mês

Dia

5 Idade

6 Nacionalidade

9 Celular

ano(s)

ano(s)

18 Nome do banco 20 Tipo de conta

19 Agência

ou adquirir patrimônio básico para subsistência, etc., não será aceito para a conta de investimentos.

25 Relação com PPE (Por favor, escolha uma das opções abaixo)     Verifique os detalhes sobre as PPEaqui.

26 Declaração de pessoa que realiza transações específicas

〒 -

4 Data de

nascimento

2 Furigana do nome completo

(Escreva em Katakana)

11 E-mail10 Contato preferido ● Residência    ● Celular

16 Derivativos financeiros (FX, Nikkey 225, Futuros de Commodities, etc)

17 Outros produtos financeiros (Ações, títulos, fundos, poupança em moeda estrangeira, etc)

O patrimônio financeiro não se refere ao valor previsto para investir no Partners FX. Por favor, responda qual o patrimônio financeiro do

cliente (incluindo poupanças bancárias, etc.)

Experiência em investimentos (Marque os 2 itens. Caso marque "sim", especifique a quantidade de anos no campo ao lado.)

Meu país de residência é somente o Japão. O próprio solicitante da abertura de conta é quem preencheu o formulário e não há erro nas informações preenchidas. Além 
disso, caso haja alteração do país de residência, declararei através do "移動届出書" (IDOUTODOKEDESHO) antes do término de três meses a contar da data da alteraçã 
o.

Por favor, verifique mais detalhes aqui.

※Atualmente, esta empresa não aceita abertura de conta de pessoas que tem outros países além do Japão como país de residência.

● Sim ● Não

correspondente, representante de governo ou funcionário plenipotenciário do Japão

Solicitação de abertura de conta para operações no Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia (Partners FX).

Conta bancária para saques em iene (É proibido registrar conta bancária de terceiros)

14 Patrimônio financeiro

7 Endereço atual completo como

consta no documento de

identificação

1 Nome completo como consta no

documento de identificação

● Sim ● Não

● Sim ● Não

8 Tel residencial (Se não possuir, indique o celular)
Meios de contato com o próprio

(Proíbido registrar contatos de

terceiros)

Eu solicito a abertura de conta para operações no Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia (Partners FX), após compreender o conteúdo

descrito nos seguintes documentos oferecidos por vossa empresa: "Atenção Referente às Operações em Derivativos de Balcão", "Cláusulas para Investimentos no

Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia Money Partners (Cláusulas Contratuais)", "Guia para Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de

Depósito de Garantia" e "Cláusulas FX". Eu notifico os seguintes itens para a abertura da conta para operações, e afirmo que todo conteúdo preenchido é verídico.

Além disso, estou ciente de que dependendo do resultado da avaliação de vossa empresa, a conta para operações não poderá ser aberta.

※Para abrir a conta, é necessário preencher todo o formulário, assiná-lo, e enviá-lo através do envelope resposta juntamente com a cópia do documento de identificação

pessoal, do documento de confirmação do My Number e da conta para saques em iene. Caso haja erro em algum item preenchido, corrija-o traçando 2 linhas horizontais

em cima do conteúdo errado. Os itens numerados em vermelho são obrigatórios. Por favor, preencher.

12 Profissão 15 Principal fonte de renda （Preencha só em caso de

escolher como Profissão: Dona de casa, Estudante ou

Desempregado. Caso não haja, escreva "Não"）
13 Renda anual

● Home Page da Empresa ● Outro Site ● Revista ● Jornal ● Outros

21 Número da conta

24 Meio de inscrição

(1) Atualmente, não me enquadro e futuramente também nunca me enquadrarei como uma pessoa de nenhum dos seguintes grupos, ou outros em conformidade com

estes: organização criminosa, membro de uma organização criminosa, pessoa que deixou de ser membro de uma organização criminosa a menos de 5 anos,

"semi membro" de uma organização criminosa, empresa relacionada ou associada a uma organização criminosa, extorsionista ("Soukaiya"), entre outros, ativista

social com finalidades criminosas ("Shakai Undoutou Hyoubou Goro"), ou sindicato de crime organizado ("Tokushu Chinou Bouryoku Shuudan"), entre outros.

(2) Eu próprio, ou através da utilização de terceiros, não farei reivindicações violentas, reivindicações irracionais além de meus direitos legais, uso de palavras ou ações

ameaçadoras em relação às operações, ou ações para difamar a reputação ou interferir nos negócios da empresa, espalhando boatos, usando meios fraudulentos

ou recorrendo à força, entre outros.

E, caso seja constatado que me enquadrei em qualquer um dos itens de (1), que tenha realizado qualquer uma das ações de (2), ou que tenha feito uma falsa declaraçã

o

em relação aos acordos de (1), não farei nenhuma objeção mesmo que minhas operações sejam finalizadas, ou que através de aviso prévio minha conta seja cancelada.

Além disso, caso isto cause qualquer prejuízo, assumirei toda a responsabilidade.

● Sim ● Não

23 Acordo relativo ao compromisso de não fazer parte de forças anti-sociais

22 Propósito de firmar o contrato *Como o Partners FX é um produto de alto risco, quem têm por finalidade administrar o capital com garantia do principal

https://www.moneypartners.co.jp/pt/members/ppe.html
https://www.moneypartners.co.jp/pt/members/nonresident.html


Data: / / Assinatura:

27 Para iniciar as operações no Partners FX

À Money Partners Co., Ltd.

Eu pretendo receber angariamento referente a informações, produtos financeiros, entre outros, da Money Partners.

E, após verificar e compreender também a cláusula "(2)-13 Sobre a emissão Eletrônica de Documentos" do "Guia de Investimentos Partners FX", concordo com a

emissão eletrônica de documentos, e mais, após verificar e compreender também "Sobre o Manuseio de Informações Pessoais e Afins da Abertura de Conta", concordo

com o manuseio das informações pessoais.

28 Confirmação de intenção da aceitação de angariamento / Consentimento referente a emissão eletrônica de documentos / Concordância referente ao manuseio

das informações pesoais

Eu, ao realizar as operações no Investimento do Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia (Partners FX), confirmo ter lido cuidadosamente a "Atenção

Referente às Operações em Derivativos de Balcão", as "Cláusulas para Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia Money Partners

(Cláusulas Contratuais)", o "Guia para Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia" e as "Cláusulas FX" oferecidos por esta empresa.

Além disso, confirmo ter compreendido suficientemente o conteúdo das operações, características, mecanismo, etc., das operações descritos abaixo. Portanto,

reitero que as operações (Partners FX) serão realizadas dentro do limite do meu patrimônio, assumindo o próprio julgamento e responsabilidade sobre os mesmos

e não baseando-se nesta empresa.

1. Sobre a alavancagem e a não garantia do capital investido e de lucros

Entendo que o Partners FX é um investimento no mercado cambial pelo sistema de depósito de garantia, onde é possível operar com um valor de depósito bem menor

do

que o valor total da operação, e que devido ao efeito da alavancagem, juntamente com a possibilidade de proporcionar altos lucros, o valor investido não é garantido e

2. Sobre as regras de liquidação automática

Entendo que caso o patrimônio líquido pela avaliação realizada em intervalos regulares seja atualizado de modo que fique igual ou abaixo de 40% do valor do depósito

de garantia para posições abertas, toda(s) operação(ões) em aberto será(ão) liquidada(s) (liquidação automática), e que dependendo das condições do mercado, entre

outros, o valor de execução pode diferir muito do nível da liquidação automática, e também que o prejuízo pode superar o capital investido.

3.Sobre o modo de calcular o lucro/prejuízo do FX

Entendo o cálculo onde caso realize uma compra de 100 mil dólares por 80 ienes e a cotação suba 1 iene (81 ienes), isso significa um cálculo de lucro de 100 mil ienes,

e caso caia 1 iene (79 ienes), isso significa um cálculo de prejuízo de 100 mil ienes.

4.Sobre a oscilação da cotação do mercado cambial

Entendo que o mercado cambial pode oscilar bruscamente sem limitação de valores num curto período de tempo durante 24 horas (de segunda a sexta-feira).

(Exemplo do passado: Entre 5 e 8 de outubro de 1998, a cotação do dólar caiu 25 ienes em 4 dias)

7.Sobre os clientes passíveis de operar no FX

Eu, entendo que não estarão sujeitos a angariação as pessoas que se enquadrem nos ítens 1 ao 6, mas também declaro que não me enquandro nos ítens de 1 ao 5.

(1)…Menores de idade, ou igual ou maiores de 70 anos.

(2)…Pessoa maior completamente incapaz, pessoa maior parcialmente incapaz, pessoa com distúrbio e ou deficiência mental e pessoa beneficiária da lei de

auxílio-subsistência.

(3)…Pessoa que vive exclusivamente e dependente de renda da aposentadoria, pensão, renda recebida na ocasião da retirada do emprego, seguro social, etc., e

não conta com valores (dinheiro) excedentes à disposição.

(4)…Pessoa com a qual não é possível se entrar em contato regularmente como, por exemplo, aquela internada por longo tempo, ou pessoa, cujas despesas de

tratamento médico em casa encerram uma parte fixa da renda como, por exemplo, pessoa convalescente em casa.

(5)…Estrangeiro que vive ilegalmente no Japão.

(6)…Outras pessoas, em que é reconhecida a falta de adequabilidade à realização de operações de investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de

Depósito de Garantia.

8.Sobre os impostos relativos aos lucros das operações no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia

Os lucros gerados pelo Partners FX (lucro da diferença cambial/pontos swap), em relação às operações após 01 de janeiro de 2012, serão passíveis de tributação de

taxas segregadas como “Rendas diversas”, e será necessária a declaração de imposto de renda. A alíquota de imposto será de 15% para imposto de renda e 5% para

imposto local. Estes lucros e prejuízos poderão ser totalizados com outros lucros e prejuízos de investimentos de futuros liquidados pela diferença de valor, entre outros,

e além disso, caso o valor totalizado seja prejuízo, poderão ser transportados por três anos após o ano seguinte, perante determinadas condições.

Em relação ao investimento no mercado cambial pelo sistema de depósito de garantia no mercado de balcão feito pelo cliente, quando houver liquidação financeira

e afins, as empresas de investimentos em produtos financeiros, em princípio, devem enviar ao superintendente do escritório de tributação (Zeimusho) da jurisdição

da referida empresa de investimentos em produtos financeiros o relatório de pagamento que conste o endereço, nome, valor pago, etc., do referido cliente.

※Para maiores informações sobre a maneira de realizar a declaração e a margem de despesas necessárias, favor consultar a receita federal (Zeimusho) de sua

jurisdição ou a Home Page da National Tax Agency (http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm）

Em inglês: http://www.nta.go.jp/foreign_language/index.htm

5.Sobre o sistema de chamada de margem

Entendo que caso haja requerimento de chamada de margem no Partners FX, e esta não seja eliminada até o prazo definido pela empresa, todas as posições em aberto

serão liquidadas.

6.Sobre a compreensão das operações no mercado de balcão e outros riscos no FX

Entendo que as operações no Partners FX ocorrem no mercado de balcão entre eu e a empresa, assim as cotações cambiais podem divergir com as informadas em

outras mídias, e ainda envolvem os riscos da oscilação da cotação das moedas, variação de taxas de juros do iene japonês e outras moedas, restrição do mercado de

câmbio pelos governos de cada país, impedimento de comunicação e afins do ambiente de internet, etc., e que os riscos não se limitam aos enunciados.

● Sim ● Não
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