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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

Local das revisões: “Money Partners Cláusulas para Investimentos no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia” 

Data da revisão: 01 de abril de 2019 

Antigo Novo 

●Cláusula 3  Riscos referentes ao Investimento FX e confirmação da 

responsabilidade do cliente 

Além da concordância por parte do Cliente sobre o conteúdo das Cláusulas 

Contratuais e afins, o Investimento FX deve ser executado após o pleno 

conhecimento pelo Cliente dos itens abaixo citados, e também após suficiente 

compreensão dos riscos, ciente de que todas as operações serão de decisão e 

responsabilidade do Cliente. 

De ① a ④ abreviado 

⑤No Investimento 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 a aquisição de uma nova posição. 

 

 

E também, caso a transmissão da cotação para o cliente seja suspensa, há a 

possibilidade de gerar prejuízos pela execução da liquidação automática (loss 

cut automático) no momento da volta da transmissão numa cotação 

significativamente diferente da cotação do momento de suspensão. Em alguns 

casos, o valor desse prejuízo poderá superar o valor do depósito custodiado. 

 

 

 

●Cláusula 5  Abertura de conta 

（1）Para abrir uma conta FX para o Investimento FX, o Cliente deve preencher 

os dados necessários no formulário de abertura de conta que consta na Home 

Page ou em documento estipulado pela Money Partners, anexando os 

documentos determinados para confirmação pessoal e outros documentos 

solicitados pela Money Partners. Esse procedimento deve atender a todos os 

pré-requisitos necessários, descritos abaixo. 

De ① a ⑧ abreviado 

(Inclusão） 

 

 

⑨No caso do Cliente se tratar de pessoa jurídica, para realizar o Investimento 

FX, 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 o Investimento FX. 

⑩Não ser empregado envolvido em serviços relacionados com o Investimento 

no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia 

⑪Ser capaz de registrar corretamente os dados pessoais do cliente (inclusive 

o My Number ou o número de pessoa jurídica) 

 

●Cláusula 23  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 Área restrita a clientes ou através de 

meios específicos, e enviados juntamente com os documentos necessários. 

(Inclusão） 

 

●Cláusula 3  Riscos referentes ao Investimento FX e confirmação da 

responsabilidade do cliente 

Além da concordância por parte do Cliente sobre o conteúdo das Cláusulas 

Contratuais e afins, o Investimento FX deve ser executado após o pleno 

conhecimento pelo Cliente dos itens abaixo citados, e também após suficiente 

compreensão dos riscos, ciente de que todas as operações serão de decisão e 

responsabilidade do Cliente. 

De ① a ④ abreviado 

⑤Risco de liquidez que provêm da dificuldade de liquidar a posição do cliente 

ou adquirir uma nova posição pelo fato da contraparte financeira pelo qual a 

Money Partners faz a operação coberta interrompa a distribuição da cotação, 

ou distribua uma cotação anormal, entre outros, e a distribuição da cotação 

seja interrompida pela dificuldade de distribuição da cotação ao cliente pela 

Money Partners, em situações peculiares como feriados dos respectivos 

países e horários específicos no investimento FX e também fenômenos da 

natureza, guerras, mudanças na política cambial e outros como anúncios 

repentinos de informações financeiras e econômicas, entre outros. 

 E também, caso a transmissão da cotação para o cliente seja suspensa, 

poderá levar segundos, minutos e até mais tempo dependendo da situação do 

mercado até o retorno da transmissão da cotação, e há a possibilidade de 

gerar prejuízos pela execução da liquidação automática (loss cut automático) 

no momento da volta da transmissão numa cotação significativamente 

diferente da cotação do momento de suspensão. Em alguns casos, o valor 

desse prejuízo poderá superar o valor do depósito custodiado. 

 

●Cláusula 5  Abertura de conta 

（1）Para abrir uma conta FX para o Investimento FX, o Cliente deve preencher 

os dados necessários no formulário de abertura de conta que consta na Home 

Page ou em documento estipulado pela Money Partners, anexando os 

documentos determinados para confirmação pessoal e outros documentos 

solicitados pela Money Partners. Esse procedimento deve atender a todos os 

pré-requisitos necessários, descritos abaixo. 

De ① a ⑧ abreviado 

⑨No caso do cliente residir no Japão sem possuir nacionalidade japonesa, 

deverá apresentar o Zairyu Card ou o Tokubetsu Eijusha Shomeisho a fim de 

verificarmos o status de residência, restrições, entre outros. 

⑩No caso do Cliente se tratar de pessoa jurídica, para realizar o Investimento 

FX, 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 o Investimento FX. 

⑪Não ser empregado envolvido em serviços relacionados com o Investimento 

no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia 

⑫Ser capaz de registrar corretamente os dados pessoais do cliente (inclusive 

o My Number ou o número de pessoa jurídica) 

 

●Cláusula 23  Alteração dos Dados, entre outros 

(1) 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 Área restrita a clientes ou 

através de meios específicos, e enviados juntamente com os documentos 

necessários. 

(2）No caso do cliente residir no Japão sem possuir nacionalidade japonesa, e o 

prazo de validade do Zairyu Card ou do Tokubetsu Eijusha Shomeisho tenha 

expirado, deverá apresentar novamente um novo Zairyu Card ou Tokubetsu 

Eijusha Shomeisho em no máximo um mês após a expiração do prazo de 

validade, a fim de verificarmos o novo status de residência, restrições, entre 

outros. Caso não apresente, a conta poderá ser cancelada. 

Histórico de revisões do Money Partners Cláusulas para Investimentos no 

Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia 

(Inclusão） 

Histórico de revisões do Money Partners Cláusulas para Investimentos no 

Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia 

Revisado em 01 de abril de 2019 

Sem mais 


