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Aviso 
 
Tomando como base o artigo 70° da Lei de Mercado de Futuros Financeiros, a corretora de operações no Mercado de Futuros 
Financeiros que oferece esse tipo de serviço (Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia), etc., ao firmar o 
contrato,  possui a obrigação de esclarecer ao cliente previamente e por completo, o conteúdo do contrato de custódia e outros tópicos 
estipulados por Decretos Ministeriais enviados nos presentes documentos (excluindo-se os enviadas por meio eletrônico), que são os 
seguintes: o “Guia de Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia Partners FX”, o “Acordo para Investimentos 
no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia (Cláusulas Contratuais)” e os “Termos de Acordo Referente ao Partners FX”.  
Para tomar a decisão e a responsabilidade sobre o Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia, é necessário 
que o cliente leia os documentos acima com atenção até o final, e compreenda suficientemente o mecanismo, o conteúdo e os riscos 
existentes.  
 
De acordo com o Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia do Partners FX, a operação de investimento 
realizado pelo cliente (Lote X Unidade de operações) é maior que o fundo de garantia que deverá ser custodiado junto à empresa. Devido 
ao “alavancamento”(valor operado maior que o valor depositado) e, conforme a volatilidade das cotações do câmbio e o ajuste do 
diferencial de juros entre as moedas, poderá haver prejuízo para o cliente. Esse mesmo prejuízo poderá ser maior que o valor depositado.  
 
Os pedidos dos clientes estão cobertos por uma das seguintes instituições financeiras: United Overseas Bank (UOB, serviços bancários 
sob a supervisão do Ministério das Finanças de Cingapura); UBS AG Bank (UBS, serviços bancários sob a supervisão da Comissão 
Federal de Bancos da Suíça); Deutsche Bank (DB, serviços bancários sob a supervisão da Secretaria Federal de Finanças da Alemanha); 
filial de Tóquio da corretora Goldman Sachs (GS, operações com títulos, valores e investimentos bancários sob a supervisão da Agência 
de Serviços Financeiros do Japão), assim como a custódia do fundo de garantia. 
Os pedidos devem ser feitos através da Money Partners, que arca com toda a responsabilidade pela execução dos mesmos, cortando 
qualquer contato direto entre o cliente e a instituição financeira de cobertura. Ressaltamos que estas não responderão a quaisquer 
perguntas ou prestarão qualquer tipo de esclarecimento que tenham sido feitas diretamente pelo cliente. Existe ainda o risco de prejuízo 
ao cliente dependendo do estado de credibilidade da empresa, assim como da instituição financeira de cobertura.  
Por fim, o capital do cliente está sob custódia do banco ou instituição financeira de cobertura, sendo mantido à parte do patrimônio da 
empresa. 
 
Para mais informações:Partners FX  
Free Dial (ligação gratuita): 0120-894-909 
E-mail: aviso@moneypartners.co.jp  
Homepage: www.moneypartners.co.jp 
 
Estrutura da Empresa 
Razão Social: Money Partners Co., Ltd. 
Matriz: 〒 160-6016 Tokyo-to, Minato-ku, Roppongi 1-6-1, Izumi Garden Tower 16F 
Diretor-Presidente: Hiroyuki Ito 
Capital: ¥ 275,000,000 (Em 30 de julho de 2005) 
 
Atividades da Empresa:  
1. Todo o serviço relacionado ao investimento no mercado de câmbio através do sistema de fundo de garantia e adendos, baseado na Lei 
de Mercado de Futuros Financeiros. 
2. Todo o serviço referente a compra e venda de moedas estrangeiras, intermediação de compra e venda, representação e demais 
serviços relacionados. 
3. Todo o serviço relacionado a investimento no Mercado de Futuros Financeiros. 
 
Principais Bancos:  
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank, Mitsubishi Trust and Bank, e-Bank Corporation. 
 
Principais Acionistas:  
Rakuten Securities Group, Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 
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Guia de Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia Partners FX 
                                                   

 
Regras de Operações - Partners FX 
 
Regra 1: Lote Mínimo e Fundo de Garantia 
No Partners FX, o lote mínimo é de 10.000 unidades por moeda operada. Já o fundo de garantia, embora seja diferente para cada par de 
moedas operadas, permite o início das operações com um capital em torno de 1/20 referente ao valor total operado. O valor mínimo do 
fundo de garantia para as operações é de ¥ 30.000. Entretanto, de acordo com as oscilações do câmbio, poderá haver alteração no valor 
do fundo de garantia, fazendo com que seja necessário o acréscimo de novo capital dependendo da situação do mercado. O fundo de 
garantia do cliente custodiado na empresa é composto de ienes e/ou outra moeda determinada pela empresa em espécie, não sendo 
possível custodiar por títulos de créditos. 
O fundo de garantia necessário deve ser custodiado antes do início das operações de compra ou venda virem a ser realizadas. Caso o 
valor do fundo de garantia esteja custodiado em excesso na empresa, o cliente poderá requisitar a devolução do total ou uma parte desse 
excedente, após fazer o log-in, através da tela de operações. A devolução será efetuada, em princípio, no dia seguinte (dia de 
funcionamento das instituições financeiras). Em caso de moeda estrangeira, leva-se 3 dias úteis e o valor será depositado na conta da 
instituição financeira cadastrada pelo cliente. 
 
- Regra do Fundo de Garantia 
O valor do fundo de garantia para cada par de moedas operadas será estabelecido levando-se em conta a cotação de encerramento do 
mercado cambial do último dia útil de operações da semana anterior, conforme a tabela abaixo: 
 

Cotação de encerramento do final de semana anterior Valor do fundo de garantia (Lote de 10.000) 
Inferior a ¥ 80.00  ¥ 30.000 
Entre ¥ 80.00 e ¥ 99.99 ¥ 40.000 
Entre ¥ 100.00 e ¥ 119.99 ¥ 50.000 
Entre ¥ 120.00 e ¥ 139.99 ¥ 60.000 
Entre ¥ 140.00 e ¥ 159.99 ¥ 70.000 
Entre ¥ 160.00 e ¥ 179.99 ¥ 80.000 
Entre ¥ 180.00 e ¥ 199.99 ¥ 90.000 
Entre ¥ 200.00 e ¥ 219.99 ¥ 100.000 
Entre ¥ 220.00 e ¥ 239.99 ¥ 110.000 
Superior a ¥ 240.00 ¥ 120.000 

 
* No caso de um par de moedas distintas do Cruzamento Iene (cotação de moedas cuja a moeda base não sejam o dólar americano), 
será aplicado a cotação de encerramento do final de semana anterior do CCY1 (no caso de euro/dólar americano, o euro será o CCY1) 
perante o Cruzamento Iene. 
* O fundo de garantia estará custodiado na Money Partners Co., Ltd. 
* O fundo de garantia a ser custodiado deverá ser depositado na conta da instituição financeira designada pela empresa. 
 
Regra 2: Comissão das Operações 
A comissão cobrada para cada lote de 10.000 é de ¥ 800 (¥ 0.08 centavos por unidade de moeda). Para os pedidos feitos por telefone, o 
atendimento ocorrerá dentro do horário à parte estabelecido pela empresa. Porém, será cobrado uma comissão de ¥ 4.000 por cada lote 
de 10.000 (¥ 0.40 centavos por unidade de moeda).  
No entanto, nos pedidos feitos por tefefone pode haver uma certa defasagem de tempo após o atendimento. Para as operações 
liquidadas no mesmo dia, a comissão de liquidação é gratuita. Por fim, o valor da comissão não será debitada no início da operação, e 
sim, debitada totalmente no ato da liquidação da operação do valor custodiado pelo cliente. 
Já as comissões para a liquidação em espécie (Delivery) são as seguintes: No caso de um lote inferior a 100 mil unidades ¥ 4.000 por 
cada lote de 10.000 unidades (¥ 0.40 centavos por unidade de moeda), e no caso de um lote superior a 100 mil unidades ¥ 2.000 por 
cada lote de 10.000 unidades (¥ 0.20 centavos por unidade de moeda). 
 
Regra 3: Prazo de Liquidação 
No Mercado de Câmbio, a data/valor da realização da operação é realizada normalmente após 2 dias úteis. No Partners FX, por outro 
lado, pode-se prorrogar o prazo de liquidação da operação (pelo sistema Rollover) até quando o cliente desejar. Portanto, não existe 
prazo de liquidação. Caso queira encerrar suas operações, o cliente poderá fazê-lo a qualquer momento, dentro do horário normal de 
atendimento, seguindo os procedimentos específicos. 
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Regra 4: Swap Point (Juros Swap) 
No Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia, existe um diferencial nas taxas de juros entre duas moedas diferentes 
resultante da compra e/ou venda de uma moeda perante a outra, resultando no recebimento (ou pagamento) de juros diários que é o 
Swap Point. Por exemplo: se o cliente efetua a compra de uma moeda que possua juros altos, isso acabará resultando no recebimento 
dos juros. Por outro lado, no caso de uma operação de venda de moeda com taxa de juros altos, será necessário o pagamento de juros, o 
que poderá provocar prejuízos.  
O Swap Point oscila de acordo com a situação dos juros de cada país, entre outros. Ele é calculado pela empresa tendo como base o 
diferencial de juros entre as moedas e os dias de prorrogação (sistema Rollover) das operações. O Swap Point é apresentado ao cliente 
no site da internet e o resultado do Swap Point na tela de operações. Já o recebimento e/ou pagamento do Swap Point ocorre no 
momento da liquidação da operação. Porém, o Swap Point incidente nas operações ainda não liquidadas será agregado ao cálculo do 
patrimônio líquido. 
 
Regra 5: Horário das Operações 
As instituições financeiras(bancos) normalmente utilizam o TTS (Telegraphic Transfer Selling Rate) ou o TTB (Telegraphic Transfer Buying 
Rate) nas operações de pessoas físicas. O Partners FX, no entanto, opera nos principais mercados interbancários (mercados de câmbio) 
do mundo inteiro, possibilitando que as operações sejam efetuadas 24 horas em tempo real.  
O horário de atendimento da empresa é a partir das 8:00 horas da manhã de segunda-feira (horário do Japão) às 6:50 horas da manhã de 
sábado (5:50 horas da manhã pelo horário de verão dos EUA). As operações podem ser feitas a qualquer momento dentro desse horário 
(excetuando-se o período de manutenção), inclusive durante os feriados do Japão. Além disso, os clientes podem usufruir do Gráfico das 
Cotações em Tempo Real durante 24 horas do dia, e utilizar os serviços de celulares i-mode (NTT DoCoMo), Vodafone live! (Vodafone) e 
Ezweb (au) para efetuar as operações e verificar as cotações.  
* A taxa de câmbio de fechamento oficial do dia é fixada às 6:55 horas da manhã (5:55 horas da manhã pelo horário de verão dos EUA), 
com exceção dos finais de semana. Haverá ainda manutenção do sistema por cerca de 15 minutos, durante a qual não será possível 
efetuar operações ou mesmo liquidá-las. 
* É realizado manutenção periódica todos os domingos a partir das 2:00 horas da manhã.  
* Podem existir outros feriados nos principais mercados do exterior. 
*O horário para conversão, liquidação em espécie (delivery), é das 8:00 da manhã às 3:00 da madrugada seguinte e somente nos dias 
úteis.  
 
Regra 6: Avaliação do Patrimônio Líquido 
No Partners FX, o Patrimônio Líquido do cliente passa por uma avaliação periódica em intervalos regulares. Considera-se como sendo o 
patrimônio do cliente o capital líquido com os valores referentes aos pedidos de saque excluídos e os lucros e perdas das cotações e dos 
juros Swap não liquidados incluídos. 
 
Capacidade Operacional/Valor Disponível para Saque 
A “Capacidade Operacional/Valor Disponível para Saque” é o resultado somatório do Patrimônio Líquido – Garantia para Posições 
Abertas – Garantia para Pedidos Reservados.  Quando o valor da “Capacidade Operacional/Valor Disponível para Saque” apresentar-se 
positivo será possível realiza o saque do referido valor e/ou aplicá-los como fundo de garantia para novas operações. Como o patrimônio 
lÍquido pode vir a ser alterado conforme as oscilações da cotação do mercado, os pedidos de início de operação indicados pelo pedido de 
“Valor Indicado(sashine)” pode vir a ser cancelados, por insuficiência de fundos. 
 
Regra 7: Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 
No Partners FX, o Patrimônio Líquido do cliente é avaliado periodicamente pela cotação do momento do mercado. Caso o valor do 
“Patrimônio Líquido” da conta atinja o equivalente à 20%, no momento da avaliação patrimonial, do valor da “Garantia para Posições 
Abertas”, todas as transações em abertas serão liquidadas automaticamente pela cotação do momento do mercado. (Deve-se observar 
que no cálculo da liquidação automática não está contabilizado a comissão de operação.)  
A liquidação automática é uma medida que tem por finalidade proteger o patrimônio do cliente, mas devido a motivos tais como oscilações 
do mercado, o valor a ser liquidado pode ficar defasado em relação ao nível da liquidação automática, podendo o prejuízo superar até o 
capital do cliente custodiado na empresa. Sobretudo no início da semana, é possível que haja uma grande defasagem sobre o valor da 
cotação do final de semana anterior. E levando-se ainda em consideração as características do OTC (Over -The-Counter Market), poderá 
haver diferença entre a cotação da empresa e a divulgada por outros veículos de comunicação (emissoras de TV, internet, etc.).  
Para manter a posição do cliente frente às oscilações cambiais, é aconselhável que seja efetuado um depósito maior que o fundo de 
garantia necessário. 
 
Regra 8: Spread 
A empresa estabelece, ao mesmo tempo, as cotações para venda e compra. O Spread é o diferencial entre a cotação de venda e a 
cotação de compra de cada moeda. Cada instituição financeira de cobertura tem como base as cotações do mercado interbancário para 
estabelecer as suas próprias cotações.  
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Em cima disso, na empresa é feita uma avaliação da situação econômica e da competitividade do mercado para definir o Spread entre 
¥ 0.01 e ¥ 0.05 (pontos). O Spread pode ser aumentado de acordo com a situação do mercado.  
 
Regra 9: Liquidação em espécie (Delivery) 
No Partners FX, as operações se encerram na liquidação das mesmas, mas caso o cliente queira, poderá efetuar o resgate do valor 
operado em espécie (Delivery), que pode ser efetuado na própria tela de monitor de operações. Havendo o pedido de resgate, será 
cobrado comissão sobre cada operação, além de comissão de resgate à parte. 
 
Sobre os Pedidos 
- Tipos de Aplicações no Mercado de Futuros Financeiros 
Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia (OTC na agência) 
 
- Moedas Estrangeiras Negociadas 
 - Dólar Americano/Iene 
 - Euro/Iene 
 - Libra Esterlina/Iene 
 - Dólar Australiano/Iene 
 - Franco Suíço/Iene 
 - Dólar Canadense/Iene 
 - Dólar Neozelandês/Iene 
 - Euro/Dólar 
 
- Quantidade Máxima de Operações 
O valor máximo permitido para uma operação via internet é de 3.000.000 por moeda. 
* Em 14 de novembro de 2005. 
* Excluem-se as operações Zenkessai (liquidação total) e Loss Cut (liquidação automática). 
 
- Formas de Pedidos 
No Partners FX, existem os seguintes tipos de pedidos de operações: 

- Cotação do Momento (Streaming, somente para terminais de computadores) 
- Cotação do Momento (Nariyuki, somente para terminais móveis) 
- Valor Indicado (Sashine) 
- Controle de Risco (Gyakusashine) 
- O.C.O 
- If Done 
- If-O.C.O 
- Liquidação Total (Zenkessai) 
* O conteúdo dos pedidos para as operações pode sofrer limitações de acordo com a oscilação do câmbio. 
* As operações O.C.O, If Done, If-O.C.O e Zenkessai não podem ser efetuadas através de terminais móveis. 

 
- Prazo de Validade dos Pedidos 
Com as exceções do pedido de operação pela Cotação do Momento (Streaming e do Nariyuki), os prazos de validade deverão ser 
estipulados no momento da operação. Existem os seguintes prazos de validade: Day Order (válido somente para o mesmo dia), Week 
Order (válido até o final de semana) e GTC (Good Till Cancel, válido até o pedido de cancelamento). Deve-se levar em consideração que 
o GTC não possui prazo de validade determinado. 
 

Sobre os Riscos do Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia 
 

O Partners FX consiste na especulação de compra e/ou venda de moeda estrangeira no mercado à vista. Trata-se de um produto de 
investimento que usa o sistema Rollover (prorrogação) e permite a manutenção de posições (operações) em aberto prorrogando-se a 
data de liquidação (Value Date) da posição do dia anterior, onde surgem os juros Swap, que são a diferença de juros entre duas moedas. 
E ainda, mesmo em se tratando de mercado à vista, devido ao sistema de contratos da empresa, é possível operar um grande valor com 
um fundo de garantia pequeno baseado no formato do sistema de alavancamento e fundo de garantia. Porém, as cotações do mercado 
internacional de câmbio oscilam de acordo com o ambiente econômico, social, entre outros, e há o risco de ocasionar prejuízos conforme 
essas oscilações. Além do mais, esse valor não se limita ao valor do fundo de garantia do investimento. Ao iniciar as operações, leve em 
consideração a sua experiência em investimentos e o seu patrimônio, assim como o entendimento total sobre os riscos e o mecanismo de 
investimento. Decida por si mesmo se o investimento se ajusta ao seu perfil e, as operacções deverão ser realizadas sob a sua 
responsabilidade 
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(1) Risco da oscilação da cotação 
As cotações das moedas no mercado internacional de câmbio oscilam de acordo com o ambiente econômico, social, movimentos dos 
juros, entre outros, 24 horas por dia e sem limite da margem de oscilação. Por isso, há ocasiões em que a moeda pode oscilar dentro de 
uma grande margem em um curto espaço de tempo e, dependendo da oscilação, há o risco de prejuízos. Além disso, esses prejuízos 
podem ser maiores que o capital do cliente custodiado na empresa. Portanto, não se trata de um investimento que garanta o valor 
principal aplicado nem os rendimentos. 
(2) Risco da alavancagem 
O investimento através do sistema de fundo de garantia do Partners FX permite que através de garantias em pequenas quantias, seja 
operado um grande capital pelo sistema de alavancagem. Devido a isso, há ocasiões em que é possível obter um grande lucro mas, por 
outro lado, há a possibilidade de prejuízos. Além disso, esse prejuízo pode ser maior que o capital do cliente custodiado na empresa. 
(3) Risco dos juros Swap 
Manter a posição de compra de uma moeda que possui uma taxa de juros maior no Partners FX implica no recebimento dos juros Swap. 
Por outro lado, manter a venda significa que os juros devem ser pagos. Neste caso, há possibilidade de acréscimo de novo capital para a 
manutenção do saldo mínimo do fundo de garantia, além de ficar mais próximo do nível da liquidação total automática (Loss Cut/Stop 
Loss). 
(4) Risco da liquidação automática (Loss Cut/Stop Loss) 
No Partners FX o capital é avaliado periodicamente em intervalos regulares pelo valor de mercado. Caso o valor do “Patrimônio Líquido” 
se apresente abaixo de 20% do valor da “Garantia para Posições Abertas” em uso no momento da avaliação, todas as operações em 
aberto serão automaticamente liquidadas. E, de acordo com as condições de mercado, o valor de execução pode diferir do nível de 
liquidação automática calculado, podendo o prejuízo superar até o capital do cliente custodiado na empresa. 
(5) Risco do pedido para limitar o prejuízo (Controle de risco) 
Devido a cotação não ter limites de oscilação, no Partners FX, o pedido de controle de risco pode ser concretizado a uma cotação 
grandemente diferente do indicado em razão da oscilação brusca em um único sentido ou abertura do mercado após o final de semana. 
Portanto, o Partners FX não assegura necessariamente o limite de prejuízo pressuposto pelo cliente. 
(6) Risco da liquidez 
Normalmente, o mercado internacional de câmbio apresenta uma alta liquidez. Porém, podem ocorrer dificuldades na apresentação das 
cotações devido aos feriados nos principais países, a proximidade do fechamento do mercado de Nova York, ou a situação do mercado 
no início da semana, entre outros. Nesses momentos, há a possibilidade de não concretização do pedido do cliente. Já em casos de 
catástrofes naturais, guerras, terrorismo, mudanças políticas, restrições ou mudanças na política de administração do mercado de câmbio 
pelo governo de cada país, o cliente poderá enfrentar dificuldades para efetuar suas operações. 
(7) Risco das operações diretas (Over the Counter - OTC) 
O Partners FX é a negociação direta de compra e venda (OTC) entre a empresa e o cliente. Portanto, há o risco de prejuízos de acordo 
com estado de credibilidade da empresa. A cotação da empresa pode diferir da que for apresentada por outros veículos de comunicação 
(emissoras de TV, internet, etc.), podendo ser concretizada de modo desfavorável. 
(8) Risco da negociação coberta 
Devido ao sistema de cobertura do Partners FX, todos os pedidos dos clientes estão cobertos por instituições financeiras do mercado de 
câmbio (brokers), e o fundo de garantia depositado pelo cliente está custodiado nessa instituição financeira de cobertura. Por esse motivo, 
de acordo com a situação de credibilidade da instituição financeira de cobertura, existe o risco de prejuizo. E, caso a cobertura não possa 
ser feita por algum motivo, há possibilidade das operações do clientes serem dificultadas. 
(9) Risco do sistema eletrônico 
Em caso de uso do sistema eletrônico, há a possibilidade de o cliente não conseguir operar temporariamente ou por um período fixo 
devido a problemas dos aparelhos de transmissão, na linha de transmissão, na distribuição de informações, ou ainda, no próprio sistema 
eletrônico por parte do cliente ou da empresa. Mesmo conseguindo realizar uma operação, a cotação enviada – por motivo de informação 
equivocada devido a erros de distribuição ou atrasos – pode vir a ser liquidada com uma cotação distante da real, ocasionando o 
cancelamento da operação. Em caso de bloqueio do próprio sistema eletrônico, os clientes que operam por telefone poderão correr o 
mesmo risco. 
(10) Risco em relação aos dados pessoais 
Os dados pessoais emitidos pela empresa tais como número de conta, senha, etc. podem ocasionar prejuízos, caso sejam vazados a 
terceiros por meio de roubo, escuta, etc., e utilizados de má fé. (É necessário todo o cuidado para que os dados não sejam passados a 
terceiros a não ser para o próprio cliente). 
(11) Risco devido às mudanças no sistema tributário ou nas normas relacionadas 
Há possibilidade de existência de desvantagens nas negociações em caso de mudança no sistema tributário ou nas normas relacionadas 
ao investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia.   
(12) Risco devido à mudança do fundo de garantia, comissão ou juros Swap 
Existe a possibilidade de mudança no valor do fundo de garantia, comissão ou juros Swap, de acordo com a situação do mercado de 
câmbio ou a taxa base de juros de cada país, entre outros. Por conseguinte, é possível que um novo capital seja necessário, além de o 
nível de liquidação automática ficar mais próximo.   
Os itens enumerados de (1) a (12) representam os principais riscos do Partners FX. Porém, não são a totalidade dos mesmos. 
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Atos Proibidos às Empresas de Operações no Mercado de Futuros Financeiros 
 
De acordo com a Lei do Mercado de Futuros Financeiros, caso uma empresa de operações no Mercado de Futuros Financeiros efetuar 
transações no balcão, tendo como outra parte um cliente comum, os seguintes procedimentos são proibidos. 
1. Angariar o cliente e levá-lo até a assinatura de um contrato de custódia e outros serviços, apresentando propostas concretas que o 
façam julgar erroneamente que terá lucros certos. 
2. Angariar o cliente e levá-lo até a assinatura de um contrato de custódia e outros serviços, prometendo cobrir a totalidade ou parte dos 
prejuízos ou garantindo lucros. 
3. Firmar contrato de custódia e outros serviços, cujo conteúdo possibilite estipular, sem obter a anuência do cliente, o número de casos 
ou volume de operações, valor de compensação ou valor de acordo, ou outros tópicos estipulados por Decretos Ministeriais. 
4. Efetuar angariações de clientes para firmar contrato de custódia e outros serviços, através de visita ou telefonema a pessoas comuns 
que não solicitaram a realização de tal contrato. 
5. Continuar a abordar o cliente que já foi convidado a firmar contrato de custódia e outros serviços, mesmo que este tenha expressado 
intenção de não efetuar o referido contrato (inclusive o desejo de não continuar a receber tal abordagem). 
6. Efetuar representação e outros serviços referentes a operações no Mercado de Futuros Financeiros sem firmar contrato, e exigir que o 
cliente confirme a solicitação mediante ameaça. 
7. Recusar total ou parcialmente a execução de responsabilidades segundo o contrato de custódia e outros serviços, ou então, atrasá-las 
de forma ilegal, efetuando representação de operações de futuros financeiros de acordo com o contrato. 
8. Utilizar taxa de câmbio falsa no cálculo dos bens do cliente, tais como dinheiro, títulos de crédito, outros patrimônios, fundo de garantia 
custodiado ou outras garantias, ou obtê-los através de meios ilegais. 
9. Efetuar representação nas operações no Mercado de Futuros Financeiros tendo como objetivo o lucro de uma terceira pessoa, que não 
seja de si própria ou do cliente, com base na tendência das operações no Mercado de Futuros Financeiros ou em informações especiais 
obtidas no cumprimento do trabalho. 
10. Cobrir a totalidade ou parte dos prejuízos que o cliente teve com a operação no Mercado de Futuros Financeiros, ou ainda, propor ou 
prometer ao referido cliente o fornecimento do lucro patrimonial, visando adicioná-lo ao lucro do cliente obtido em conseqüência dessas 
operações. 
11. Cobrir a totalidade ou parte dos prejuízos que o cliente teve com a operação no Mercado de Futuros Financeiros, ou ainda, fornecer 
ao cliente o lucro patrimonial, a fim de adicioná-lo ao lucro obtido em conseqüência dessas operações. 
12. Vazar informações ou negligenciar as medidas necessárias e adequadas para evitar perdas ou danos no tocante ao controle de 
segurança, à fiscalização dos empregados, ou ainda, à fiscalização de terceiros, em caso de consignar a este o manuseio de informações 
referentes ao cliente, que é a pessoa física a qual representa. 
13. Negligenciar as providências para garantir a não utilização de informações concernentes à raça, credo, linhagem familiar, domicílio 
permanente, tratamentos de saúde ou antecedentes criminais do cliente, que é a pessoa física representada nas operações, ou utilizar-se 
de outras informações não-públicas especiais (ou seja, informações não-públicas que tomou conhecimento no cumprimento do trabalho), 
para objetivos que não sejam garantir uma operação adequada do trabalho ou outros reconhecidos como necessários. 
14. Angariar clientes para operações de compra ou venda de opções financeiras, indicadores financeiros, moedas, etc. do cliente em 
relação a operações no Mercado de Futuros Financeiros (limitam-se àquelas relacionadas com operações no Mercado de Futuros 
Financeiros no balcão, na qual se deposita a garantia ou outros tipos de garantia), ou de opções financeiras estipuladas no artigo 2, 
parágrafo 2°, número 3 da Lei, ou, ainda, angariar clientes para operações similares (operação que diminui as perdas decorrentes dessas 
operações) ou efetuar outros atos similares. 
15. Angariar clientes comuns para firmamento de contrato, reunindo-os, sem esclarecer previamente que o objetivo é angariá-los para 
firmar contrato de custódia e outros serviços. 
 
 

Sobre a Operação Dupla 
(Posição de compra e venda ao mesmo tempo da mesma moeda operada) 

 
No Partners FX, é possível a realização de operação dupla se for da vontade do cliente. Porém, este procedimento não é recomendável. 
Essa operação é sem sentido em termos econômicos, pois, na realidade, não apresenta vantagens, sendo necessário pagar comissão e 
Spread dobrados, havendo, também, risco de ocorrer o oposto no Swap Point, necessidade de depositar o fundo de garantia para 
pagamento de comissões em cada operação, e outros. 
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Sobre o Manuseio do Número da Conta e da Senha 
 

1. Ao terminar os trâmites de abertura de conta, a empresa lhe enviará ao endereço cadastrado, através de carta com comprovação de 
entrega do correio, o “Comunicado de Abertura de Conta”, no qual constam o número da conta e a senha. 
Nota: Identificação da pessoa por parte da instituição financeira, e outros. 
Em 6 de janeiro de 2003, passou a vigorar a Lei de Identificação Pessoal e, com isso, tornou-se obrigatório as instituições financeiras 
confirmarem as identidades dos clientes. De acordo com essa lei, a instituição financeira deverá confirmar a identidade do cliente da 
seguinte forma: “Receber o original ou cópia (pode ser fax) do documento oficial do cliente e remeter ao endereço (constante no 
documento oficial) deste, por exemplo, através de carta registrada, os documentos relacionados à transação”. 
Ao terminar os trâmites de abertura de conta, a empresa também enviará, por carta com comprovação de entrega do correio, o 
“Comunicado de Abertura de Conta”, ao endereço declarado pelo cliente. 
Enviando através deste procedimento, em caso de ausência do cliente na ocasião da entrega, ser-lhe-á deixado um comunicado dizendo 
que lhe foi realizada visita. Ao receber esse comunicado, rogamos entrar em contato por telefone com a agência do correio da jurisdição 
para que a carta lhe seja entregue, ou então, dirigir-se à agência do correio da jurisdição portando o comunicado de visita deixado durante 
a sua ausência e o seu carimbo pessoal (inkan) para receber a correspondência. 
O período de armazenamento da carta com comprovação de entrega do correio na agência é de 7 dias. Tome cuidado pois, caso não for 
buscar dentro do prazo, a correspondência será devolvida à nossa empresa. 
Ainda, no caso de o titular da conta se tratar de uma entidade jurídica, enviaremos tanto para o endereço declarado da pessoa jurídica 
como para o endereço declarado do responsável pelas transações. 
 
2. Caso não for possível comprovar a identidade da pessoa com o recebimento do “Comunicado de Abertura de Conta”, não será possível 
abrir a conta “Partners FX”. Desta forma, por não ser possível comprovar a chegada da correspondência ao endereço declarado, não será 
possível, também, a entrega no balcão nem a comunicação por telefone. 
 
3. Caso perder ou se esquecer do número da conta ou da senha, entre em contato com o setor de suporte ao cliente da Money Partners 
Co., Ltd. Após confirmar a identidade da pessoa, efetuaremos os seguintes trâmites. 

(1) Em caso de extravio ou esquecimento do número da conta 
O número da conta será enviado ao endereço registrado do cliente. Até que este chegue ao endereço registrado, não é possível  

utilizar o Partners FX. 
(2) Em caso de extravio ou esquecimento da senha 
Será enviado pelo correio o comunicado de reemissão da senha ao endereço registrado do cliente. Não é possível efetuar pedidos pela 

internet até que o comunicado chegue ao endereço registrado. 
- A senha reemitida será a senha registrada inicialmente. 
- Mesmo em caso de pressa em efetuar operações, não é possível, de maneira alguma, informar o número da conta ou a senha por 

telefone, e-mail, e outros meios. Tome suficiente cuidado para administrar o número da conta e a senha. 
 
 

Política de Angariação de Cliente para Operações de Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia 
(Alavancamento) 

 
Para angariar cliente para operações de investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia, o mais importante é obter 
a confiança do mesmo, e esse processo deve ser feito seguindo-se a política abaixo, de acordo com as leis e regulamentos relacionados. 
1. Os funcionários da empresa não realizam visitas a domicílio nem telefonam para efetuar abordagens, a não ser que o cliente o solicite. 
2. Efetuamos angariações levando em consideração o conhecimento, a experiência e as condições do patrimônio do cliente. 
3. Não efetuamos abordagens para angariar clientes em horário inconveniente, nem fazemos propostas insistentes. 
4. A nossa postura básica é efetuar o contrato com o cliente após este compreender profundamente o conteúdo do Guia de Investimentos, 
assim como o teor das Cláusulas Contratuais e as estipulações dos Termos de Acordo. 
5. Tendo em vista poder corresponder à confiança e à expectativa dos clientes, os funcionários da empresa sempre se esforçarão de 
forma a adquirir mais conhecimento e conseguir a aprimoração pessoal. 
6. Caso se avalie que há problema de adequabilidade na etapa da angariação do cliente, esta será imediatamente interrompida. 
7. Caso o cliente tiver alguma opinião ou solicitação, pedimos que entre em contato com o Departamento de Assistência ao Cliente da 
nossa empresa (TEL: 0120-894-707- Atendimento somente em japonês). 
* Esta política de angariação entrará em vigor em 1° de julho de 2005. 
(Contudo, caso houver determinação de política relacionada por parte da Agência de Serviços Financeiros, seguir-se-á o teor da mesma.) 
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Adequabilidade do Cliente para as Operações de Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia 
(Alavancamento) 

 
O regulamento de controle interno em relação aos serviços de representação nas transações de investimento no Mercado Cambial pelo 
Sistema de Fundo de Garantia da nossa empresa estipula o seguinte: 
 
Pessoas consideradas na angariação 
Levando-se em alta consideração a adequabilidade do cliente, as pessoas que se enquadram nos tópicos abaixo não serão alvos de 
abordagem. 
(1) Menores de idade. 
(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 Fundo de Garantia. 
* O conteúdo acima foi elaborado em 1° de julho de 2005. 
(Contudo, caso houver determinação de política relacionada por parte da Agência de Serviços Financeiros, seguir-se-á o teor da mesma). 
 
 

Sobre o Envio Eletrônico de Documentos 
 
É considerado pela empresa como sendo envio eletrônico o equivalente de cada um dos documentos estabelecidos por lei enviado 
eletronicamente ao cliente. Os tipos de documentos enviados pela empresa são: o Relatório (Extrato) de Compra e Venda, e o 
Comprovante (Extrato) de Saldo/Notificação de Recebimento do Fundo de Garantia.   
 
- Forma de envio digital 
Forma pela qual os itens contidos nos documentos encontram-se registrados no arquivo em PDF fornecido exclusivamente ao cliente, 
presente no site específico da internet após ser feito o log-in no sistema de negociações (tela de operações). (Há necessidade de se 
comprovar a identificação pessoal). 
 
- Cláusula de isenção 
Em caso de mudança na lei ou quando a empresa julgar necessário, existe a possibilidade do envio dos documentos em formato 
impresso (incluindo os que já tenham sido enviados por meio eletrônico anteriormente). 
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Glossário - Partners FX 
 
- Aitai Torihiki (Negociação Direta) 
Negociação feita diretamente entre o vendedor e o comprador sem o envolvimento de uma bolsa de corretagem. Negociação feita entre 
duas contrapartes (de um para um) envolvendo dois bancos ou um banco e um cliente. Preços e regras são estabelecidos de comum 
acordo entre ambas as partes. O mesmo que OTC (Over The Counter). 
 
- Ask 
Valor da cotação cambial de venda apresentado pelo mercado cambial. E por consequência será o valor de compra para o comprador 
(cliente). Caso haja indicação de preços de ambos os lados, refere-se ao valor mais alto. O mesmo que Offer. Já o valor da cotação 
cambial de compra é chamado de Bid. 
 
- If Done Order 
Processo no qual uma reserva composta por dois pedidos ou contra-pedidos são feitos para se decidir sua ordem de concretização. Um 
pedido somente terá validade após a concretização do outro.  
 
 
- Interbank Rate (Cotação Cambial Interbancário) 
Taxa de câmbio designada entre os bancos. Taxa de câmbio negociada entre os bancos do mundo todo via telefone ou internet durante 
24 horas por dia. A taxa interbancária simultânea não é única, existindo várias delas, que são transacionadas na proporção de um para 
um. 
 
- Endaka (Valorização da moeda Iene) 
Valorização do iene contra o dólar. Quando a valorização do iene provoca a queda do dólar, o preço a pagar em ienes por um dólar se 
torna menor. 
 
- Enyasu (Desvalorização da moeda Iene) 
Desvalorização do iene contra o dólar. Quando a desvalorização do iene provoca a alta do dólar, o preço a pagar em ienes por um dólar 
se torna maior. 
 
- O.C.O (One Cancel Other) 
Processo no qual uma reserva composta por dois pedidos ao mesmo tempo que, caso um deles seja concretizado, cancela 
automaticamente o outro. Por exemplo, usando-se o pedido O.C.O é possível realizar dois pedidos ao mesmo tempo como uma para 
concretizar o lucro e um outro pedido para limitar o prejuízo.  
 
- Overnight Position 
Quando no mercado de câmbio, uma posição não é liquidada no mesmo dia, e é prorrogada para o dia seguinte. 
 
- Offer 
Valor da cotação cambial de venda apresentada pelo mercado cambial. E por consequência será o valor de compra para o comprador 
(cliente). Caso haja indicação de preços de ambos os lados, refere-se ao valor mais alto. O mesmo que Ask. Já o valor da cotação 
cambial de compra é chamado de Bid. 
 
- Owarine (Cotação de encerramento) 
Taxa de câmbio do fechamento das operações do mercado cambial do dia. Cotação referencial do dia usada para cálculos contábeis. 
 
- Gaikoku Kawase Shijoo (Mercado Cambial-Foreign Exchange Market) 
Mercado onde são realizadas as compras e vendas de moedas. É dividido basicamente em mercado interbancário e mercado para 
clientes. Normalmente, ao se referir sobre o mercado cambial, é indicado como sendo o mercado interbancário. Diferente do Mercado de 
Ações, não dispõe de um espaço físico (bolsa de valores e corretora), tratando-se de um mercado aberto 24 horas por dia nas grandes 
metrópoles do mundo inteiro, tais como, Sydney, Tóquio, Hong Kong, Cingapura, Zurique, Paris, Londres e Nova York, entre outras. Era 
chamado anteriormente de “mercado do telefone” já que as operações eram feitas através de linhas telefônicas exclusivas entre os 
bancos. Atualmente, esse cenário vem se transformando, com as operações sendo efetuadas por intermédio das telas de monitores de 
terminais de telecomunicação, mais conhecidas como pregão eletrônico. 
 
- Gyakusashine (Controle de Risco - Stop Order) 
Ordem de compra ou venda a um preço especificado, com o próposito de limitar a perda ou garantir o lucro. 
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As stop orders de compra são estabelecidas a um preço acima do preço atual de mercado ou seja a ordem de comprar é ativada caso o 
preço stop esteja mais alto que o valor da compra corrente. Já as stop orders de venda são empregados abaixo do preço de mercado, 
com a ordem de venda ativada caso o preço stop estiver abaixo do valor de venda corrente. Esta é uma estratégia de compra e venda 
para acompanhar a força do mercado e, é utilizado para limitar os pedidos com o intuito de evitar grandes prejuizos, tais como o Stop 
loss. 
- Sashine (Pedido de Reserva por Valor Indicado - Limit Order) 
Determinar o preço ao dar uma ordem de compra ou venda, com o objetivo de prever sua liquidação a partir do momento em que o preço 
estiver mais vantajoso que no momento da ordem, ou seja, uma ordem que indica o tipo de moeda a ser negociada, o valor, bem como, o 
preço da negociação. Normalmente, no caso do mercado de dólar/iene, é como dar uma ordem “Comprar US$ 50.000 a ¥ 105”. E 
também usá-lo (Stop Loss - Gyakusashine) com um pedido de estratégia para liquidar uma operação vigente, reservando (indicando) um 
valor para evitar prejuízos maiores do que o necessário. 
 
- Jikimono Torihiki (Cotação à Vista - Spot) 
Operação que consiste na entrega da moeda estrangeira e sua compensação 2 dias úteis após o fechamento da operação de câmbio. 
Operação que faz uso do Spot Rate. Operações à vista. Normalmente, numa operação à vista, a taxa de câmbio no mercado 
interbancário é chamada de Spot Rate. 
 
- Stop Loss (Liquidação Automática) 
Operação de compra e venda inversa feita para limitar as perdas dentro de um determinado patamar. Caso a cotação oscile até uma 
direção desfavorável, é feito uma operação para manter as perdas dentro de um determinado patamar. 
 
- Streaming Chuumon (Cotação do Momento, somente para terminais de computadores)  
Pedido que pode ser feito clicando-se na tela de operações com a taxa de câmbio do momento, levando-se em consideração a oscilação 
em tempo real do mesmo. 
 
- Spot Rate 
Taxa de câmbio à vista. Cotação à vista. Geralmente, a taxa de câmbio no mercado interbancário indica a taxa de câmbio à vista. 
 
- Swap Point (Juros Swap) 
Diferencial de juros entre duas moedas. Em caso de “compra de moeda com juros altos/venda de moeda com juros baixos”, há o 
recebimento de juros. Por outro lado, em caso de “venda de moeda com juros altos/compra de moeda com juros baixos”, há o pagamento 
de juros.  
 
- TTS (Telegraphic Transfer Selling Rate) 
Valor estabelecido pelo banco para ser comprado pelo cliente. Valor com acréscimo de ¥ 1 sobre o preço médio, no caso de dólar por 
iene. Ao iniciar seu depósito em moeda estrangeira, o cliente vende ienes e compra moedas estrangeiras. Para o banco, trata-se de 
comprar ienes e vender moedas estrangeiras. O TTS é o valor aplicado nesse caso.  
 
- TTM (Telegraphic Transfer Middle Rate) 
É o preço médio. Valor base para definir as operações do cliente. Fixado pelos bancos por volta das 10 horas da manhã, o preço médio é 
definido tendo como referência a taxa interbancária efetiva.  
 
- TTB (Telegraphic Transfer Buying Rate) 
Valor estabelecido pelo banco para ser vendido ao cliente. Valor com desconto de ¥ 1 sobre o preço médio, no caso de dólar por iene. Ao 
trocar seu depósito em moeda estrangeira por ienes, o cliente vende moedas estrangeiras e compra ienes. Para o banco, trata-se de 
vender ienes e comprar moedas estrangeiras. O TTB é o valor aplicado nesse caso. 
 
- Value Date 
Data da liquidação (concretização). Na operação de câmbio (cotação à vista), a liquidação financeira da transação, normalmente é feita 
depois de 2 dias úteis.O Swap Point é calculado a partir do dia da liquidação financeira. Portanto, é diferente em relação aos dias em que 
foi mantida a posição. 
 
- Bid 
Valor de cotação cambial de compra apresentada pelo mercado cambial. É o valor de venda para o comprador (cliente). Caso haja 
indicação de preços de ambos os lados, prevalece o valor mais baixo. Já o valor da cotação cambial de venda é chamado de Ask. 
 
- Yakujoo (Concretização/Efetivação) 
Concretização da negociação de compra e venda.  
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Money Partners 
Acordo para Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia 

(Cláusulas Contratuais) 
 
 
Pelo presente instrumento “Acordo para Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia”, doravante denominado 
“Cláusulas Contratuais”, que rege as operações no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia, doravante denominado 
“Partners FX”, intermediadas pela Money Partners Co., Ltd., doravante denominada “Money Partners”, ficam justos e acordados os 
direitos e obrigações do Cliente quanto às operações do Partners FX junto à Money Partners, assim como os tipos de serviços 
proporcionados pela Money Partners ao Cliente. O Cliente também deverá ler atentamente o conteúdo das Cláusulas Contratuais 
fornecido pela Money Partners, assim como os “Termos de Acordo Referente ao Partners FX”, doravante denominado “Termos de Acordo” 
e o “Guia para Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia Partners FX”, doravante denominado “Guia”, com 
a finalidade de obter pleno conhecimento das características e do mecanismo das operações referentes ao Partners FX. 
 
 
Cláusula 1  
Învestimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia 
Os Investimentos no Mercado Cambial pelo do Sistema de Fundo de Garantia, possibilitam que o prazo usual contratual de 2 dias úteis 
nas operações de cotações à vista do mercado cambial entre os bancos, sejam prorrogados até a sua liquidação, em caso de não haver 
outras transações como a compra e/ou venda inversa para a devida liquidação. 
 
Cláusula 2  
Operações Partners FX 
Nas Cláusulas Contratuais, operações Partners FX e Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia terão o 
mesmo significado. 
 
Cláusula 3  
Execução das Operações através de Conta para Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia  
Todos os tipos de operações entre o Cliente e a Money Partners pertinentes ao Partners FX, como depósito do fundo de garantia, controle 
de perda e lucro na liquidação da operação em caso de compra e ou venda inversa, entrega da moeda em espécie, e também, compra e 
venda de moeda, entre demais transações monetárias entre o Cliente e a Money Partners, deverão ser executadas através da Conta para  
Investimentos do Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia da Money Partners. 
 
Cláusula 4  
Riscos Referentes ao Partners FX e Confirmação da Responsabilidade do Cliente 
As operações do Partners FX devem ser executadas após o pleno conhecimento pelo Cliente dos itens abaixo citados, e também após 
suficiente compreensão e consentimento dos riscos e do conteúdo das Cláusulas Contratuais, ciente de que todas as operações serão de 
única e exclusiva responsabilidade do Cliente. 
①As operações do Partners FX executadas entre o Cliente e a Money Partners estão sujeitas às oscilações da cotação do mercado 
cambial da moeda operada, assim como das taxas de juros da moeda operada e do iene, sendo que os riscos inerentes serão revertidos 
ao Cliente. 
②As operações do Partners FX executadas entre o Cliente e a Money Partners estão sujeitas às restrições e riscos originários das 
alterações nas situações econômicas, políticas e no setor financeiro, das restrições governamentais de cada país e do Mercado Cambial, 
e de obstruções imprevisíveis dos meios de comunicações. 
③No Partners FX, através do sistema Leverage (alavancamento) que permite o Cliente operar com valores altos com um valor mínimo 
como fundo de garantia, possibilita um retorno de altos lucros mas ao mesmo tempo, expõe ao perigo de acarretar altas perdas. 
④Com o objetivo de controlar as perdas do Cliente no Partners FX, existe o controle de risco (loss cut rule). No entanto, dependendo do 
conteúdo dos índices financeiros ou valor da moeda, etc., a cotação cambial pode sofrer súbitas e fortes oscilações. Mesmo a operação 
sendo liquidada automaticamente (loss cut automático), poderá vir a acarretar perdas, que inclusive podem ultrapassar o valor depositado 
como fundo de garantia. 
⑤No Partners FX, por motivos como dias de feriados dos respectivos países e horários específicos, e também, por fenômenos da 
natureza, guerras e mudanças governamentais, levando-se em consideração a situação peculiar das oscilações na política de controle do 
câmbio, poderão causar dificuldades na informação da cotação por parte da Money Partners para o Cliente. Como consequência, pode vir 
a dificultar a liquidação da posição do Cliente, assim como da aquisição de uma nova posição. 
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⑥Em caso de restrição das operações por motivos como falência das empresas de investimentos no Mercado Cambial com as quais a 
Money Partners mantém transações de cobertura ou instituições bancárias, e também em caso de perdas por motivos de transferência de 
jurisdição do patrimônio ou do fundo de garantia, o Partners FX/Cliente poderá vir a sofrer riscos com relação ao nível da credibilidade 
das empresas relacionadas.  
⑦As operações do Partners FX efetuadas entre o Cliente e a Money Partners tratam-se de operações diretas (over the counter), 
havendo portanto uma diferença (spread) entre os valores apresentados de compra e venda da moeda pela Money Partners. 
⑧Com relação aos Juros Swap, estes detalhados à parte e que estão ligados às operações do Partners FX, de acordo com as posições 
tomadas pelo cliente e de acordo com a política monetária da moeda operada poderá resultar prejuízos ao cliente. 
⑨No Partners FX, o Cliente pode manter duas posições contrárias (posição de compra e venda ao mesmo tempo da mesma moeda 
operada). No entanto, as comissões serão cobradas duas vezes, referentes respectivamente à compra e venda, assim como os Juros 
Swap estarão sujeitos a valores diferentes, estipulados à parte, podendo causar a necessidade de pagamento, e devido a diferença dos 
valores de compra e venda, as responsabilidades dos Clientes serão duplicadas. Levando-se em consideração a racionalização financeira, 
esse tipo de operação acaba não sendo lucrativo para o Cliente. 
⑩Os valores das comissões cobradas pela Money Partners ao Cliente estão mencionadas no Guia. 
⑪Os créditos entre o Cliente e a Money Partners, gerados através do Partners FX realizados entre o Cliente e a Money Partners, serão 
tratados como credores comuns pela Money Partners. 
⑫Os riscos que normalmente podem ocorrer com relação ao Partners FX encontram-se descritos no Guia e nas Cláusulas Contratuais, 
mas não podem ser considerados completos. 
 
Cláusula 5  
Estatuto a ser Obedecido 
(1) Tanto o Cliente como a Money Partners devem seguir a lei pertinente ao Partners FX assim como as demais regulamentações. 
(2) O Cliente, para realizar as operações do Partners FX, deve estar de pleno acordo e obedecer o conteúdo das Cláusulas Contratuais, 
dos Termos de Acordo, do Guia e demais regras referentes às operações Partners FX. 
 
Cláusula 6  
Abertura de Conta 
Para realizar as operações Partners FX, o Cliente deve preencher os dados necessários no formulário estipulado pela Money Partners, 
enviando-o juntamente com os documentos determinados para identificação do titular. Esse procedimento deve atender a todos os 
pré-requisitos necessários, descritos abaixo. 
①Ler atentamente e estar de pleno acordo com as Cláusulas Contratuais, os Termos de Acordo e o Guia. 
②Ter pleno conhecimento das características, do mecanismo e das possibilidades de riscos relacionados ao Partners FX. 
③Estar disponível para manter contato com a Money Partners através de e-mail ou telefone. 
④Estar de acordo com a necessidade de envio por via eletrônica do relatório (extrato, resumo, documentos) referente às operações no 
Partners FX. 
⑤Ler atentamente os princípios referentes à política de privacidade designada pela Money Partners, estando de acordo com as medidas 
referentes ao uso das informações pessoais. 
⑥Ser pessoa física com mais de 20 anos de idade, residente dentro do território japonês e com capacidade de decisão própria, ou ser 
pessoa jurídica com sede ou filial registrada no território japonês. 
⑦A conta bancária designada para efetuação de depósitos deve ser de instituição bancária existente no território japonês. 
⑧Para a abertura de conta, a decisão da aceitação da mesma deverá seguir os critérios de examinação da Partners FX, e apenas 
através do consentimento da abertura de conta do Cliente pela Money Partners, as operações Partners FX poderão ser iniciadas. No 
entanto, em caso da abertura de conta não ser aprovada pela Partners FX, em nenhuma hipótese os resultados da examinação, como os 
motivos da não aceitação, não serão divulgados. 
⑨No caso do Cliente se tratar de pessoa jurídica, não deverá haver qualquer tipo de infração pertinente à legislação e demais regras, e 
também dos artigos relacionados e outros regulamentos internos. Todos os tipos de procedimentos com relação a legislação, 
procedimento interno e sistematização deverão ser tomados para tornar possível as operações no Partners FX. 
 
Cláusula 7  
Tipos de Pedidos de Compra/Venda 
As operações permitidas ao Cliente com relação ao Partners FX estarão limitadas às operações e tipos de pedidos designados à parte 
pela Money Partners. 
 
Cláusula 8  
Horário dos Pedidos 
Dentro do horário determinado à parte pela Money Partners, o Cliente pode efetuar os pedidos das operações do Partners FX. No entanto, 
os horários de pedidos podem ser alterados pela Money Partners sem aviso prévio ao Cliente. 
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Cláusula 9 
Cancelamentos e Alterações dos Pedidos 
O Cliente pode efetuar os cancelamentos e alterações dos pedidos de operações do Partners FX dentro do horário determinado à parte 
pela Money Partners. 
 
Cláusula 10  
Efetivação dos Pedidos 
Os pedidos de compra e venda referentes ao Partners FX serão efetivados após o recebimento dos mesmos. 
Não serão efetivados, no entanto, caso se encaixem nos itens citados abaixo. 
①Em caso de insuficiência do fundo de garantia avaliado pelo patrimônio líquido conforme o item 1 da Cláusula 13. 
②Entre outros, caso a Money Partners venha a julgar a operação inadequada levando em consideração a proteção ao Cliente. 
 
Cláusula 11  
Valor das Operações 
O valor permitido para as operações no Partners FX deverá seguir o determinado na Cláusula 14 das Cláusulas Contratuais, ou seja, será 
limitado pelo montante do valor do fundo de garantia. E mais, com relação ao limite de valor permitido para as presentes operações, 
deverão estar de acordo com o determinado à parte pela Money Partners. 
 
Cláusula 12  
Cotação de Câmbio 
(1) A cotação de câmbio para a venda e compra de cada moeda para as operações Partners FX serão baseadas no câmbio do mercado 
interbancário e fornecidas ao Cliente uma cotação própria da Money Partners. 
(2) Devido aos valores das moedas e bruscas oscilações da cotação cambial, os valores da cotação cambial e do spread (diferença do 
valor de compra e venda) apresentados podem não corresponder ao esperado. 
 
Cláusula 13  
Avaliação do Patrimônio Líquido 
(1) A avaliação do Patrimônio Líquido será efetuada de forma adequada, de acordo com a avaliação das operações não liquidadas 
através da cotação cambial apresentada pela Money Partners. 
(2) Além do item anterior, a avaliação do Patrimônio Líquido será efetuada de acordo com a cotação cambial de fechamento apresentada 
pela Money Partners em cada dia de funcionamento (excluem-se sábados, domingos e Ano Novo), referente às 4:55 horas da tarde do 
mercado de câmbio de Nova York (nos finais de semana os horários serão determinados à parte pela Money Partners). Nos feriados do 
mercado de Nova York, a Money Partners poderá utilizar como valores de fechamento as cotações das 5 horas da tarde do mercado de 
câmbio de Tokyo. 
 
Cláusula 14  
Fundo de Garantia 
Para assegurar todos os débitos provenientes das operações efetuadas pelo Cliente no Partners FX, deverá ser mantido um fundo de 
garantia de acordo com as proporções determinadas no Guia pela Money Partners. 
 
Cláusula 15  
Horário de Depósito do Fundo de Garantia 
O depósito do fundo de garantia deve ser efetuado pelo Cliente antes das operações serem iniciadas, sendo que o valor calculado e os 
procedimentos necessários deverão seguir o determinado no Guia pela Money Partners. 
 
Cláusula 16  
Devolução do Fundo de Garantia 
Caso o depósito feito junto a Money Partners exceder o valor do fundo de garantia necessário para realização das operações, o Cliente 
poderá solicitar a devolução de parte ou de todo valor excedente, sendo efetivado dentro de quatro dias úteis após a solicitação, ou 
dentro de 6 dias úteis em caso de moeda estrangeira (excluem-se os feriados das instituições financeiras do Japão), e transferido para a 
conta bancária nominal registrada do Cliente. 
 
Cláusula 17  
Liquidação da Operação através da operação de compra e/ou venda inversa 
(1) O Cliente poderá por livre escolha, dentro do horário de funcionamento do Partners FX, optar pela liquidação da operação através da 
operação inversa de compra e/ou venda. No entanto, a Money Partners poderá efetuar a mesma operação inversa de compra e/ou venda 
por força involuntária do Cliente, dentro dos casos abaixo citados. 
①Caso se enquadre na Cláusula 18. 
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②Caso ocorra perda da margem de lucro por vencimento, conforme determinado na Cláusula 22. 
(2) Em caso de perdas ocasionadas pelo procedimento estabelecido nos sub-itens 1 e 2 acima, o Cliente não poderá, em nenhuma 
hipótese, protestar contra a Money Partners. 
(3) Caso a operação inversa de compra e venda seja efetuada de acordo com as regras do sub-item 2 do item 1 da presente Cláusula, os 
lucros e perdas relativas a compra e venda de acordo com os valores estipulados serão calculados, e a diferença, a ser paga ou recebida, 
será acertada entre o Cliente e a Money Partners. 
 
Cláusula 18  
Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 
(1) A partir do momento que o valor do Patrimônio Líquido em relação ao fundo de garantia do Cliente atingir uma porcentagem menor 
determinada à parte pela Money Partners em relação a Garantia para Posições Abertas, a Money Partners poderá executar a liquidação 
total das operações através do pedido Nariyuki (Cotação do Momento do Mercado). Conforme as situações do mercado, o valor a ser 
executado pode estar grandemente defasado com relação ao nível do Loss Cut Automático (Liquidação Automática). 
(2) Em virtude das perdas ocasionadas pelo procedimento estabelecido no item anterior, o Cliente não poderá, em nenhuma hipótese, 
protestar contra a Money Partners. 
 
Cláusula 19  
Resgate da Moeda (Liquidação em Espécie-Delivery) 
Além das liquidações através das operações inversas de compra e venda, torna-se possível também o resgate da moeda (Liquidação em 
Espécie). 
 
Cláusula 20  
Pagamento dos Débitos através do Dinheiro Depositado e Outros 
(1) O fundo de garantia depositado pelo Cliente para com a Money Partners deverá ser usado como garantia para o ressarcimento das 
diferenças da compra e venda e de quaisquer dividendos referentes às operações Partners FX. 
(2) Até que todos os dividendos com relação às operações Partners FX sejam totalmente ressarcidos pelo Cliente, a Money Partners, 
independente das regras descritas na Cláusula 16 e item 3 da Cláusula 17, poderá usar o valor do item anterior como garantia, 
bloqueando-o caso necessário. 
 
Cláusula 21  
Comissões das Operações 
Todas as comissões e despesas necessárias determinados à parte pela Money Partners, provenientes das liquidações das operações 
inversas de compra e venda referentes às operações Partners FX, assim como, da liquidação envolvendo o resgate da moeda (delivery) 
deverão ser arcados pelo Cliente. 
 
Cláusula 22  
Perda de Lucro por Vencimento 
(1)O Cliente deve estar ciente da necessidade de ressarcir imediatamente as eventuais perdas de lucro por vencimento, no que diz 
respeito a todas as negociações do mercado cambial com relação à Money Partners, que ocorram sem pré-notificação ou de forma súbita 
por parte da Money Partners, conforme a ocorrência de um dos motivos dos itens relacionados abaixo. 
①Em caso de suspensão de pagamento ou falência, processo de concordata, procedimento de início da reorganização da empresa, 
procedimento de início da reorganização empresa nas questões civis, procedimento de início da disposição da empresa ou implantação 
de liquidação especial. 
②Em caso de suspensão de operações na câmara de serviço de compensação. 
③Em caso de notificação, ordem de embargo provisório, prestação de embargo e/ou preservativo dos lucros originários na operação, do 
fundo de garantia e outros créditos das operações Partners FX do Cliente. 
④Em caso de embargo e/ou preservativo do fundo de garantia que incida sobre débitos relacionados as operações no mercado de 
câmbio das operações Partners FX do Cliente, ou quando do início dos procedimentos para a venda pública. 
⑤Em caso de correspondência ou surgimento de um motivo similar por parte da regulamentação do país estrangeiro conforme os itens 
anteriores. 
⑥Caso o contato seja rompido entre o Cliente e a Money Partners por qualquer negligência, como falta de notificação na alteração do 
endereço, tornando-se o endereço do cliente desconhecido, ou caso a Money Partners julgar impossível de se efetuar o contato através 
de telefone e outros meios. 
⑦Em caso de falecimento. 
⑧Em caso de grave enfraquecimento do funcionamento mental e físico, dificultando consideravelmente ou impossibilitando a 
continuidade das operações em questão. 
(2) O Cliente deve estar ciente de que em caso de perda do lucro por vencimento nas operações Partners FX ou nos depósitos, será 
necessário repor imediatamente o valor do débito originário das operações de acordo com a fatura emitida pela Money Partners, 
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conforme os itens relacionados abaixo. 
①No caso de atraso por parte do Cliente em saldar parte ou totalidade de quaisquer débitos referentes as operações realizadas na 
Money Partners. 
②No caso de embargo ou iniciação de leilão (inclusive por correspondência ou surgimento similar, baseando-se nos regimentos 
internacionais) da hipoteca do Cliente em favor da Money Partners (exceto, os débitos com relação as operações do Partners FX ou a 
posição). 
③Em situações não previstas no sub-item 2 da presente cláusula, em caso de correspondência da necessidade de manter os créditos. 
(3) Em caso de ocorrência de quaisquer situações descritas nos sub-itens referentes aos itens 1 e 2, o cliente, os sucessores ou as partes 
interessadas sob ponto de vista racional, deve comunicar o fato para a Money Partners através da emissão de documento por escrito. 
 
Cláusula 23  
Cálculo do Lucro e Prejuízo 
(1) O Cliente, caso se enquadre em algum dos itens relacionados abaixo, deve ressarcir todos os débitos, perdendo o lucro por 
vencimento que forem notificados com relação a todos os tipos de operações na Money Partners. E também, independente do prazo de 
validade dos créditos referentes às operações entre o Cliente e a Money Partners, tanto parte como a totalidade dos créditos poderão ser 
saldados sem qualquer aviso prévio. 
①Caso seja identificado alguma declaração falsa no ato de inscrição da abertura de conta. 
②Em caso de infração em quaisquer regulamentos das Cláusulas Contratuais. 
③Caso a Money Partners reconheça a presença de atos que causem ou possam vir a causar obstruções no funcionamento do Web Site 
da Money Partners e nas instalações de comunicações eletrônicas da mesma. 
④Em caso de embargo, disposições provisórias, execução obrigatória, leilões e/ou registro provisório de contrato com garantia de 
embargo provisório, de acordo com o artigo 2 desta legislação, ficarem sujeitos à notificação ou execução de medidas sobre as taxas ou 
imposições públicas não recebidas, e também sob a possibilidade de apelação, suspensão ou notificação de todos os anteriores. 
⑤E outros, como em caso da continuidade das operações serem julgadas como inapropriadas pela Money Partners. 
(2) No caso de se proceder a compensação referente aos itens anteriores, a Money Partners estará no direito de, livre de aviso prévio e 
procedimentos fixos, receber em nome do Cliente, as margens referentes às operações efetuadas e destiná-las à devolução dos debitos 
do cliente. 
(3) A taxa de juros utilizada nas situações prescritas no item 2 acima, para amortização do período do débito, será determinada pela 
Money Partners. E também, referente às cotações de mercado utilizadas para o ajuste de créditos e débitos envolvendo moedas variadas, 
para débitos em moeda japonesa, será aplicada a cotação de câmbio TTS (Telegraphic Transfer Selling) anunciada no mercado cambial 
de Tokyo no ato da liquidação do débito, e em caso de débitos de moeda estrangeira, será aplicada a cotação de câmbio TTB 
(Telegraphic Transfer Buying). No entanto, caso não exista uma cotação do mercado em questão na hora da liquidação, serão aplicadas 
as taxas mais próximas do TTS・TTB do mercado cambial de Tokyo. Não se limitam, no entanto, nos casos em que as cotações 
apresentadas pela Money Partners sejam mais vantajosas ao Cliente, se comparadas com as cotações acima citadas. 
 
Cláusula 24  
Lançamento de Débito 
O Cliente, para a devolução dos débitos ou na insuficiência de crédito total das margens para saldar os débitos especificados na Cláusula 
23, deverá aceitar o cumprimento da ordem dos procedimentos julgados como adequados pela Money Partners. 
 
Cláusula 25  
Alteração da Condição de Liquidação 
As condições e prazos de liquidação podem ser alterados por ocorrência de fatos inesperados como calamidades da natureza, mudanças 
bruscas na situação econômica, e baseado em outros motivos inevitáveis. Em tais situações, será adotado o direcionamento instituído 
pelo mercado cambial do momento. 
 
Cláusula 26  
Juros sobre Depósito 
Não serão pagos juros sobre qualquer margem depositada, tais como fundo de garantia e valor da diferença proveniente da compra e 
venda pela Money Partners. 
 
Cláusula 27 
Notificações 
A Money Partners, referente às notificações abaixo determinadas, deverá informar o Cliente através de e-mail, da tela de informação do 
cliente ou por escrito. 
①Notificação do recebimento do fundo de garantia. 
②Relatório sobre operações de compra, venda e/ou liquidação. 
③Notificação sobre alterações do fundo de garantia. 
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④Notificação sobre alterações relevantes. 
⑤E outras notificações e relatórios que a Money Partners julgar necessário. 
 
Cláusula 28  
Validade da Notificação 
Caso as notificações e relatórios enviados pela Money Partners ao endereço do e-mail, endereço residencial ou comercial registrado pelo 
Cliente sofrerem atrasos ou não chegarem ao destinatário, ocasionada por qualquer tipo de negligência pelo mesmo, por parte do cliente, 
tais como, alteração de endereço eletrônico, mudança de moradia, ausência, etc., serão considerados como entregues dentro do prazo 
estipulado. 
 
Cláusula 29  
Alteração dos Dados 
Em caso de alterações nos dados do Cliente como nome, endereço residencial ou comercial, etc., cadastrados juntos à Money Partners, 
estes devem ser prontamente atualizados através da tela de operações do Cliente ou através do formulário padronizado, e enviados 
juntamente com os documentos necessários. 
 
Cláusula 30 
Isenção das Responsabilidades 
(1)A Money Partners fica isenta de qualquer responsabilidade de perdas nas operações por parte do Cliente oriundas de restrições 
políticas que possam limitar o mercado cambial e suspender as operações, e outros motivos como calamidades da natureza, guerras, 
greves, defeitos ou interrupção nos meios de comunicação, problemas no sistema e valores anormais de cotação. 
(2) A Money Partners fica igualmente isenta de qualquer responsabilidade de perdas ocasionadas no recebimento e entrega do dinheiro, 
pela constatação de diferença do número da conta e outros dados registrados no cadastro, a serem utilizados no ato do contrato e no 
momento de pedido de operação no mercado cambial. 
 
Cláusula 31  
Proibição de Transferência do Crédito 
Os Créditos do Cliente junto a Money Partners referentes às operações no Partners FX não poderão ser transferidos a terceiros ou 
colocados em penhor, o mesmo ocorrendo com outros demais procedimentos. 
 
Cláusula 32  
Indenização do Débito Atrasado 
Em caso de negligência na execução dos débitos referentes às operações do mercado de câmbio através do sistema de fundo de 
garantia Partners FX, o Cliente deverá indenizar a Money Partners pelos débitos pendentes, sendo cobrado uma taxa de juros anual de 
14,6% contando-se a partir do dia posterior ao vencimento (incluindo-se o referido dia) até o dia da execução (incluindo-se o referido dia). 
 
Cláusula 33  
Elaboração e Apresentação do Relatório 
(1) Referente ao conteúdo das operações realizadas entre a Money Partners e o Cliente, caso um relatório, baseado na legislação 
japonesa, seja solicitado pelos órgãos governamentais japoneses, o Cliente não poderá fazer qualquer tipo de objeção com relação a 
apresentação do relatório ao órgão concernente pela Money Partners. E de acordo com as instruções ditadas pela Money Partners, o 
Cliente deverá colaborar na elaboração do mesmo relatório e na preparação de outros documentos que venham a ser necessários. 
(2) A Money Partners fica isenta de qualquer responsabilidade por prejuízos ocasionados na elaboração e entrega de relatórios e 
documentos, baseados na regulamentação do item anterior. 
 
Cláusula 34  
Cancelamento do termo de concordância 
(1) Caso o Cliente solicite o cancelamento do contrato, ou em situações que se enquadrem nos itens descritos na Cláusula 22, ou então, 
nos ítens relacionados abaixo, o presente documento Cláusulas Contratuais poderá ser cancelado a pedido da Money Partners. 
①Caso a Money Partners julgar não haver contato por parte do Cliente ou este não tenha acessado a conta de operações por um 
período maior que 1 ano. 
②Em caso de infração do Cliente vinculado às Cláusulas Contratuais ou em demais regulamentos estipulados pela Money Partners. 
③Caso a Money Partners julgue a utilização do Partners FX pelo Cliente como inadequada. 
④Em caso de ocorrência de obstrução pelo Cliente na continuidade das operações da Money Partners. 
⑤Em caso de não consentimento por parte do Cliente com relação às alterações nas Cláusulas Contratuais, como consta estipulado na 
Cláusula 35. 
⑥Em caso de motivos inevitáveis, fora os determinados nos itens anteriores que impliquem no cancelamento das Cláusulas Contratuais. 
(2) Com relação ao item anterior, caso exista algum saldo na presente conta, o processamento será efetuado logo após a solicitação por 
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parte do Cliente, ou então após a confirmação do recebimento do pedido pelo Cliente quando solicitado pela Money Partners. 
 
Cláusula 35  
Alterações nos Itens das Cláusulas Contratuais 
(1) As Cláusulas Contratuais poderão ser revisadas por motivos de alterações na legislação, instrução das autoridades competentes, e 
também quando a Money Partners julgar necessário. 
(2) Caso as revisões nas Cláusulas Contratuais envolvam restrições nos direitos atuais do Cliente, ou determinem novas obrigações aos 
clientes, a Money Partners notificará o Cliente através de meio pré-estabelecido, tais como, o Homepage Money Partners. 
(3) Caso as alterações no conteúdo sejam consideradas relativamente irrelevantes, a notificação pela Money Partners ao Cliente, 
mencionada no item anterior, pode vir a ser alterada pelo contato efetuado através da tela do associado. 
(4) Em caso de objeção referente às alterações nas Cláusulas Contratuais, deverá ser reportado a Money Partners até a data limite 
estipulado toda vez pela mesma. Caso o pedido não seja encaminhado dentro do prazo determinado, as alterações serão consideradas 
como aceitas pelo Cliente. 
(5) Independente do item 4 acima, caso o Cliente venha a proceder as operações após a notificação das alterações, excetuando-se as 
operações de compra e venda inversas no Partners FX, as mesmas alterações serão consideradas como aceitas pelo Cliente. 
 
Cláusula 36  
Em conformidade com a Legislação 
As Cláusulas Contratuais serão regidas e interpretadas baseando-se na legislação japonesa. 
 
Cláusula 37  
Jurisdição do Tribunal em Mútuo Acordo 
A Money Partners elege o tribunal da cidade em que se encontra a matriz no intuito de administrar os procedimentos legais do Partners 
FX envolvendo o Cliente e a Money Partners. 
 
Cláusula 38  
Contrato e Cooling-off 
Para as operações Partners FX serem iniciadas, o Cliente deve ter o pleno conhecimento do conteúdo descrito nas Cláusulas Contratuais, 
nos Termos de Acordo e no Guia, estando de acordo e tendo a “Declaração de Entendimento e Autorização Contratual no Partners FX” 
devidamente entregue a Money Partners. Após o consentimento por parte da mesma, as operações poderão ser realizadas, e deve ficar 
claro de que após a “Declaração de Entendimento e Autorização Contratual no Partners FX” estar entregue a Money Partners sob 
responsabilidade do Cliente, não será permitido requerir o cooling-off devido às características próprias das operações em questão. 
 
Cláusula 39  
Item Independente 
Em caso de termos utilizados no presente contrato, ou parte dos itens serem julgados ilegais ou inválidos, com exceção dos termos e 
itens em questão todos os outros serão considerados válidos, possuindo o máximo de poder legal dentro da legislação vigente. 
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Termos de Acordo Referente ao Partners FX 
(Os termos aqui mencionados não se aplicam aos clientes que efetuam operações somente por telefone.) 

 
 
Para dar procedimento às operações do Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia entre o Cliente e a Money Partners, 
doravante denominado “Partners FX”, ficam justos e acordados as regras suplementares determinadas pelo Termos de Acordo Referentes 
ao Partners FX, doravante denominado “Termos de Acordo”, que venham a complementar os termos básicos citados no Acordo para 
Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia, doravante denominado “Cláusulas Contratuais”. 
 
 
Cláusula 1 Utilização do Partners FX 
As operações no Partners FX serão permitidas desde que esteja enquadrado nas condições determinadas pelas Cláusulas Contratuais e 
também em todos os termos abaixo mencionados. 
①Em caso do Cliente estar ciente e ter pleno entendimento dos termos estabelecidos nas Cláusulas Contratuais, Termos de Acordo e 
Guia de Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia Partners FX, doravante denominado “Guia” e de todos 
demais documentos entregues previamente referentes às operações Partners FX, efetuado o preenchimento dos formulários designados, 
encaminhando-os a Money Partners e passado pelos procedimentos de avaliação estabelecidos pela Money Partners. 
②Em caso de aprovação, por parte da Money Partners, do número da conta e da senha digitados pelo Cliente. 
 
Cláusula 2 Controle do Número da Conta e da Senha 
Baseado nas Cláusulas Contratuais, o controle do número da conta e da senha ficam sob a responsabilidade do Cliente, sendo 
expressamente permitido apenas para o uso próprio, não podendo ser apresentado, emprestado ou entregue a terceiros. Caso o número 
da conta e senha do Cliente forem utilizados por terceiros na realização de operações Partners FX, a Money Partners ficará isenta de 
qualquer responsabilidade referente aos resultados das mesmas operações. 
 
Cláusula 3 Serviços Relacionados ao Partners FX 
(1) A Money Partners, referente as operações Partners FX, estará oferecendo ao Cliente os serviços designados no Guia.  
(2) Os serviços oferecidos ao Cliente determinados pelas Cláusulas Contratuais, Termos de Acordo e conforme o item anterior referente 
às operações Partners FX podem ser acrescentados, deletados ou alterados sem aviso prévio. 
 
Cláusula 4 Equipamentos e Linhas de Utilização 
As operações do Partners FX serão realizadas através da rede network do computador (Internet). Para tornar possível a utilização do 
Partners FX, o Cliente deverá, por responsabilidade própria, providenciar terminal e modem com linha para conexão recomendados pelo 
Homepage Money Partners, e também programas de software e contrato com provedor que sejam adequados para a execução das 
operações Partners FX. 
 
Cláusula 5 Solicitação das Operações FX 
(1) Referente aos pedidos de compra e venda do Partners FX, o Cliente deverá efetuar a solicitação dos pedidos através da digitação dos 
dados na tela apropriada, confirmando o seu conteúdo. Após o recebimento dos dados pela Money Partners, os pedidos serão 
considerados como devidamente formalizados. 
(2) Nas operações dos pedidos de compra e venda por telefone, a Money Partners estará substituindo o Cliente na digitação dos dados 
na tela apropriada, e apenas com a devida aprovação do mesmo, esses dados serão efetivados. Após o recebimento dos dados pela 
Money Partners, os pedidos serão considerados como devidamente formalizados. 
 
Cláusula 6 Prazo de Validade dos Pedidos 
(1) Os prazos de validade dos pedidos feitos pelo Cliente no Partners FX estipulados no Guia, com exceção dos pedidos Streaming 
(cotação do momento/somente para terminal de computador) e pedidos Nariyuki (cotação do momento/somente para telepone celular), 
seguem de acordo com o abaixo determinado. 
1…Day Order   
A partir do momento que a Money Partners confirmar o pedido do Cliente até o horário final de encerramento das operações do Partners 
FX do dia útil em questão. 
2…Week Order   
A partir do momento que a Money Partners confirmar o pedido do Cliente até o horário final de encerramento das operações do Partners 
FX do último dia útil referente a semana em questão. 
3…GCT (Good Till Cancel)  
A partir do momento que a Money Partners confirmar o pedido do Cliente até o pedido de cancelamento, e enquanto a intenção expressa 
continue aprovada pela Money Partners. 
(2) Para o encerramento das operações no Mercado Cambial nos dias úteis (excluem-se sábados, domingos e Ano Novo) será adotado o 
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horário das 5 horas da tarde do mercado de câmbio de Nova York (será estipulado um horário referente aos finais de semana pela Money 
Partners). Em caso de fechamento (feriados e outros) do mercado de câmbio de Nova York, pode vir a ser utilizado o horário das 5 horas 
da tarde do mercado de câmbio de Tokyo. 
 
Cláusula 7 Cancelamentos e Alterações dos Pedidos 
(1) Em relação aos pedidos de compra e venda pelo Cliente no Partners FX, somente em caso dos pedidos não efetivados 
(concretizados) serão aceitos cancelamentos ou alterações das operações Partners FX. 
(2) Em caso de atrasos no envio e recebimento dos pedidos ocasionados por alterações na velocidade de transmissão das informações, 
defeitos (problemas) nas linhas utilizadas ou mudanças no sistema de comunicação, a Money Partners fica totalmente isenta de qualquer 
perda ocorrida pela não concretização dos procedimentos de cancelamentos e alterações mencionados no item anterior. 
 
Cláusula 8 Execução dos Pedidos 
(1) Em relação aos pedidos de compra e venda pelo Cliente das operações no Partners FX, a execução dos mesmos será efetivada após 
a confirmação de recebimento pela Money Partners. 
(2) A Money Partners fica isenta de qualquer responsabilidade em caso de motivos relacionados ao Cliente nos pedidos de compra e 
venda, mesmo que estes estejam contra a vontade do mesmo. 
(3) Em relação aos pedidos de compra e venda pelo Cliente das operações no Partners FX, caso se enquadrem em algum dos itens 
abaixo, a Money Partners não executará todos os outros pedidos com exceção dos pedidos inversos necessários para a liquidação das 
operações. Não se limitam, no entanto, nos casos em que a Money Partners julgar necessário. E também, a Money Partners fica isenta 
de qualquer responsabilidade por perdas decorridas da não efetivação dos pedidos de compra e venda. 
①Em caso de insuficiência no fundo de garantia na conta do Cliente, sob quaisquer circunstâncias. 
②Em caso de infração na legislação, guias sobre normas secretariais, e demais estatutos com relação ao conteúdo dos pedidos de 
compra e vendas do Cliente nas operações no Partners FX. 
③E mais, quando a Money Partners julgar inadequado. 
 
Cláusula 9 Confirmação das Concretizações dos Pedidos de Compra e Venda 
A confirmação da efetivação ou não dos pedidos de compra e venda do Cliente será realizada através da tela de operações do Partners 
FX. Para a realização dos pedidos de compra e venda no Partners FX, o Cliente deverá sempre confirmar a efetivação ou não dos 
mesmos. 
 
Cláusula 10 Depósito ou Saque do Fundo de Garantia 
(1) O depósito ou saque do fundo de garantia do Cliente deverão estar de acordo com as Cláusulas Contratuais e o Guia, sendo que para 
a solicitação de saque, deverá ser utilizado o pedido de solicitação de saque disponível encontrado no menu da plataforma de operações 
do Partners FX. 
(2) Para possibilitar a realização da compra e venda pelo Cliente nas operações Partners FX, o Cliente deverá depositar o valor referente 
ao fundo de garantia na conta bancária de instituição financeira estipulada pela Money Partners. As operações Partners FX estarão 
disponíveis após a confimação do depósito do fundo de garantia e depois de efetuados todos os procedimentos necessários por parte da 
Money Partners. 
(3) Os cancelamentos dos pedidos de saque referentes às operações Partners FX serão aceitos dentro do horário estipulado à parte pela 
Money Partners, e através da plataforma de operações do Partners FX. 
(4) A Money Partners fica isenta de qualquer responsabilidade por perdas ocasionadas por eventual demora no procedimento dos 
depósitos. 
 
Cláusula 11 Comunicação 
A comunicação por parte da Money Partners referentes às operações será efetuada pelo método e com base nos números cadastrados 
no formulário de abertura de conta pelo Cliente. 
 
Cláusula 12 Pedidos por Telefone e outros 
Em relação as operações usuais do Partners FX, a utilização de meios como telefone para a solicitação de pedidos pode ocasionar 
diferenças nos valores das comissões referentes às operações Partners FX, restrições dos horários para os pedidos, e defasagem nos 
horários de recebimento dos mesmos. 
 
Cláusula 13 Problemas no Sistema 
(1) Em caso de ocorrência de qualquer tipo de problema no sistema que impossibilite a continuidade da utilização das operações Partners 
FX pelo Cliente, e também na falta de conhecimento das informações do Cliente pela Money Partnes podendo vir a causar prejuízos, as 
instruções de pedidos não serão aceitas por telefone. 
(2) Na necessidade de contatar o Cliente a nível de emergência em caso de ocorrência de problemas no sistema das operações Partners 
FX, a Money Partners se empenhará a notificar através de meios como o web site. 
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Cláusula 14 Problemas no Equipamento 
(1) A reativação do terminal de acesso e das linhas de conexão em caso de problemas no funcionamento ficam por inteira 
responsabilidade do Cliente. 
(2) A Money Partners fica isenta de qualquer responsabilidade na ocorrência de prejuízos relacionados aos problemas de funcionamento 
do terminal e das linhas de conexão, ocasionados em situações como digitação dos dados dos pedidos de compra e venda. 
 
Cláusula 15 Restrições e Cancelamentos na Utilização do Partners FX 
A Money Partners poderá restringir ou vir a cancelar a utilização das operações Partners FX pelo Cliente em situações que se enquadrem 
em alguns dos itens abaixo relacionados. 
①Caso o fundo de garantia do Cliente perante a Money Partners venha a zerar. 
②Caso a Money Partners venha a abolir o Partners FX. 
 
Cláusula 16 Alterações nos Serviços 
Com relação aos serviços prestados pela Partners FX, tais como horários de funcionamento para as operações Partners FX, métodos 
operacionais disponíveis, unidade e valor do fundo de garantia, a notificação ao Cliente em caso de acréscimos, cancelamentos e/ou 
alterações no seu conteúdo será feita através de meios como o Homepage da Money Partners. No entanto, poderão haver acréscimos, 
cancelamentos e alterações que sejam efetivadas sem aviso prévio ao Cliente. 
 
Cláusula 17 Revisão e Aprovação dos Termos de Acordo, Cláusulas Contratuais e Guia 
(1) As alterações nos Termos de Acordo, Cláusulas Contratuais e Guia podem ser executadas em caso de alterações na legislação 
relacionada ou nos estatutos, por instrução e orientação das autoridades competentes ou em outras ocasiões que venham a ser 
necessárias. 
(2) Caso o conteúdo referente aos Termos de Acordo, Cláusulas Contratuais e Guia venham a ser revisados, ou caso a Money Partners 
execute alterações no conteúdo dos serviços referentes ao Partners FX, as alterações serão notificadas pela Money Partners através de 
meios como o Homepage. 
(3) Baseado no item anterior, caso o Cliente execute operações após a notificação, com exceção das compras e vendas inversas no 
Partners FX, as revisões nos Termos de Acordo, Cláusulas Contratuais e Guia, assim como, as alterações nos serviços prestados 
relacionados ao Partners FX serão considerados como aprovados. 
(4) A Money Partners se encarrega de publicar todo o conteúdo da versão mais recente dos Termos de Acordo, das Cláusulas Contratuais 
e do Guia através de meios como o Homepage da Money Partners. 
 
Cláusula 18 Visualização dos Relatórios de Balanço Partners FX 
(1) O relatório do conteúdo das operações será efetuada através da tela de operações do Cliente pela Money Partners. 
(2) Em caso de dúvidas com relação ao conteúdo apresentado no relatório, o Cliente deverá comunicar a Money Partners dentro do prazo 
de 1 mês, a ser contado a partir do dia da operação. 
 
Cláusula 19 Confirmação do Conteúdo das operações Partners FX 
Em caso de dúvidas com relação ao conteúdo das operações de pedidos de compra e venda realizadas no Partners FX, deverão ser 
processadas com base nos registros dos dados digitados pelo Cliente ou então, no caso de pedidos via telefone, através do material 
gravado. 
 
Cláusula 20 Uso Particular das Informações 
As informações obtidas pelo Cliente referentes a valores, notícias, etc., durante a utilização do Partners FX, deverão ter por finalidade 
somente o uso próprio e particular, não podendo ser passado a terceiros ou serem utilizadas para outras finalidades comerciais, 
processamento e/ou retransmissão das informações. 
 
Cláusula 21 Outros 
Com relação aos demais termos não constatantes nos Termos de Acordo, ou em caso de surgimento de dúvidas quanto a execução dos 
Termos de Acordo, as Cláusulas Contratuais ou a legislação concernente serão aplicadas, devendo também ambas as partes agir de boa 
fé objetivando uma solução pacífica. 
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Política de Privacidade 

 
Princípios sobre a Proteção das Informações Pessoais 
1° de Outubro de 2005 
1. Política de Privacidade adotada pela Empresa 
A empresa estará administrando as informações pessoais do cliente, empresas relacionadas, acionistas ou de seus funcionários, 
doravante denominado “Informações Pessoais”, baseados na “Lei de Proteção das Informações Pessoais”, no “Guia de Princípios sobre 
Proteção das Informações Pessoais na Área Financeira”, nos “Princípios Práticos referentes às Medidas do Controle de Segurança do 
Guia de Princípios sobre Proteção das Informações Pessoais na Área Financeira”, no “Guia de Princípios referente às Medidas a serem 
tomadas pelos Empreendedores assegurando a Administração adequada das Informações Pessoais relacionados ao Controle 
Empregatício” e também, no Japanese Industrial Standards JIS Q15001:1999 “Itens requeridos do `Compliance Program` sobre Proteção 
das Informações Pessoais”. 
 
2. Estruturação do Sistema de Controle Interno 
Objetivando a administração adequada em relação às informações pessoais, a empresa estará implementando os seguintes itens abaixo 
relacionados. 
(1) Preparação de um regulamento interno sobre os métodos de administração das informações pessoais. 
(2) Implementação de medidas de segurança sistemáticas evitando os riscos de acessos ilegais aos dados, perdas, destruições, 
falsificações e vazamentos das informações pessoais. 
(3) Nomeação do “Responsável pelo Controle das Informações Pessoais” para que o regulamento interno seja devidamente obedecido. 
(4) Execução do treinamento educacional sobre a administração das informações pessoais mais de 1 vez por ano, com a participação de 
todos os funcionários, inclusive de diretores e funcionários temporários. 
(5) A obediência ao regulamento interno assim como o seu conteúdo devem ser inspecionados mais de 1 vez por ano, implementado-se 
as devidas melhorias e correções. 
 
3. Coleta e Utilização das Informações Pessoais 
(1) Objetivos de Utilização 
A empresa estará coletando as informações pessoais que se limitam aquelas necessárias a continuidade do serviço utilizando-se os 
métodos legais e adequados. A empresa estará divulgando oficialmente, de forma geral, os objetivos de utilização das informações 
pessoais, e também deverá notificar e obter o consentimento sobre os objetivos e as condições em caso de coletas das informações 
feitas pessoalmente. 
(2) Oferecimento de Informações em Caráter Voluntário 
No caso das informações pessoais serem requisitadas pela empresa, estas devem ser cedidas voluntariamente pela própria pessoa à 
empresa. No entanto, deve-se estar de pleno acordo de que caso as informações não sejam cedidas, poderão vir a causar problemas nos 
contatos sobre as operações, e outros problemas que impeçam a abertura da conta. 
(3) Utilização e Apresentação a Terceiros 
A empresa não estará apresentando os dados pessoais fora do limite estabelecido de utilização, com exceção dos casos que venham a 
enquadrar em alguma das situações abaixo citadas. 
①Em caso de consentimento por parte do Cliente. No entanto, em caso de apresentação a terceiros, a preservação do sigilo, proibição 
do repasse e suspensão da utilização a pedido do Cliente, serão por regra consideradas condições necessárias a serem estabelecidas no 
Contrato. 
②Caso a apresentação dos dados for requerida por motivos relacionados a legislação. 
③Em caso de necessidade de proteção da vida do Cliente ou do público, da parte física e dos seus pertences, e que seja considerado 
difícil a obtenção do consentimento do Cliente. 
④Em especial, em caso de necessidade de melhorias na saúde pública, e promoção da educação infantil de forma sadia, e que seja 
considerado difícil a obtenção do consentimento do Cliente.  
⑤Caso os órgãos governamentais, entidades públicas regionais e empresas consignantes forem requisitadas a oferecer colaboração na 
execução dos trabalhos secretariais determinadas pela legislação, e que mesmo com o consentimento do cliente, possam vir a causar 
obstruções na execução dos mesmos. 
⑥Em caso da necessidade do uso das informações pessoais dentro dos limites permitidos pelo empreendimento para permitir o depósito 
e retirada do dinheiro do cliente entre a empresa e as instituições financeiras. 
⑦Em caso de cooperação nas atividades das autoridades competentes e da Associação de Corretoras do Mercado de Futuros 
Financeiros relacionados com esta empresa, com o objetivo de supervisionamento e proteção dos consignadores. 
(4) Depósito 
A empresa, para proporcionar melhor fluxo das atividades, poderá consignar o processamento ou de uma parte ou da totalidade dos 
dados pessoais para outra empresa. (Nesse caso, será escolhida a empresa que tenha o mais completo sistema de controle de 
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segurança, sendo cláusula obrigatória no contrato.) 
 
4. Atendimento de Dúvidas sobre as Informações Pessoais 
(1)A empresa, com relação aos dados pessoais que estão em sua posse, havendo pedido do cliente, a apresentação, revisão, utilização e 
suspensão do repasse dos dados será rapidamente processada, após a identificação do cliente. E também, em caso de dúvidas, 
consultas e reclamações referentes à política de privacidade da empresa, estas serão adequadamente respondidas. No entanto, o pedido 
de deletação dos dados pode não vir a corresponder às expectativas, por motivos de vir a infringir a legislação referente à obrigatoriedade 
de arquivo dos dados. 
(2)Em caso de dúvidas sobre a política de privacidade, favor entrar em contato com a central abaixo. De acordo com o conteúdo das 
dúvidas, poderá haver a necessidade de apresentação de documentos ou resposta a perguntas. 
O horário de atendimento será das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, durante os dias de semana. 
〒106-6016  
Tokyo-to Minato-ku Roppongi 1-6-1  
Izumi Garden Tower 16F 
Money Partners Co.,Ltd.    
A/C Central de Atendimento Política de Privacidade 
Telefone: 03-5545-7354 (Atendimento em Japonês)     
Fax: 03-5545-7356 
E-mail: privacy@moneypartners.co.jp 
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Objetivos de Uso das Informações Pessoais do Cliente 
 
・Objetivo de aliciamento, informação e atividades de consignação das operações no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de 
Garantia baseados na Lei de Mercado de Futuros Financeiros. 
・Objetivo de informação e venda dos produtos de investimento da empresa, de empresas e sociedades coligadas. 
・Objetivo de avaliação da validade dos contratos consignatórios referentes as operações no Mercado Cambial pelo Sistema de Fundo de 
Garantia, comparando com a conformidade na abertura de contas, etc. 
・Objetivo de confirmação do cliente ou do seu procurador no que se refere a abertura de conta, recebimento de pedidos, requisição de 
apresentação das informações pessoais, etc. 
・Objetivo de informar através de envio por correio, entre outros meios, no que se refere aos resultados das operações do cliente, 
detalhados no relatório de compra e venda, saldo disponível, etc. 
・Objetivo de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços através de pesquisas de mercado, informação de análise dos dados,  
eventos seminários, realização de enquetes, etc. 
・Objetivo de execução das operações para com o cliente de forma adequada e em harmonia, através de fornecimento de respostas com 
relação às dúvidas do cliente, etc. 
 

Para a Abertura de Conta 
 
 
1/ Ler com cuidado e conferir todos os termos do “Guia de Investimentos Partners FX”, do “Acordo para Investimentos no Mercado 
Cambial pelo Sistema de Fundo de Garantia (Cláusulas Contratuais)” e dos “Termos de Acordo Referentes ao Partners FX”. 
 
2/ Preencher e assinar (Inkan não é obrigatório) o formulário de abertura de contra, enviar todos os dados necessários designado pela 
Money Partners. 
 
3/ Providenciar documentos de identificação (Carteira de motorista ou atestado de residência), e em caso de nacionalidade estrangeira, 
providenciar também a cópia do Gaikokujin Torokusho (frente e verso). Para comprovação da conta bancária para saque, enviar cópia da 
caderneta do banco (Tsucho) ou no caso de bancos brasileiros, enviar uma cópia do extrato da conta.  
 
4/ Devolver os documentos dos itens 2 e 3. (Em caso de pessoa jurídica, enviar também os documentos de pedido de conta para pessoa 
jurídica e documentos de identificação do responsável pelas operações.) 
 
5/ Após confirmação e avaliação, serão enviados por carta registrada o número da conta e a senha. 
 
6/ Depositar na conta bancária de instituição financeira determinada, o valor necessário do fundo de garantia para dar início às 
operações. 
 
7/ Após a confirmação do depósito serão aceitos os pedidos de operação, baseados no contrato estabelecido entre o cliente e a empresa. 
O conteúdo das operações deverão ser confirmadas através da tela de operações do cliente. 
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