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Antigo Novo 

4. Sobre a contraparte da operação coberta 

Esta empresa, a fim de minimizar quaisquer riscos de 

prejuízo desta empresa decorrente das transações via 

Partners FX, realiza operações cobertas com qualquer uma 

das seguintes instituições financeiras: UBS AG Bank (UBS, 

serviços bancários sob a supervisão da Autoridade Federal 

Supervisora de Mercados Financeiros da Suíça); 

(Abreviado) ; Standard Chartered Bank (serviços de 

investimentos bancários sob supervisão da Autoridade de 

Conduta Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da 

Inglaterra).  

 

 

 

Ⅵ  Política de Angariação para Investimentos em 

Produtos Financeiros 

(Abreviado) 

8…Trabalhamos para atender às consultas dos clientes 

com rapidez e adequadamente. Caso o cliente tiver alguma 

opinião ou solicitação, pedimos que entre em contato com a 

Central de Atendimento ao Cliente da nossa empresa (TEL: 

0120-894-909).  
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