
 

 
 

 

 

Depósito a prazo fixo 
 

Account Number 
Número da Conta 

Gentlemen: 
By signing this Agreement, I/We (the “Customer”) hereby authorize the bank to debit my/our account and open a time deposit in 
my/our name. 
At maturity, please renew such account as per instructions given to the account officer. The instructions shall be given four days in 
advance or renewal via telephone, telegram, and/or untested facsimile (or via any other means where the bank does not have the 
opportunity to confirm my/our request in person). 
It is my/our understanding that if any instructions in regards to this matter have not reached the bank in a timely manner, it shall not 
be held against the Bank. In the absence of instructions, the FTD will be automatically renewed. 
Obs: Although the bank is not required to do so, we way permit you the withdrawal of portions of an FTD before maturity. If the Bank 
permits it, Federal Law and regulations require that you be advised of the following penalty for early withdrawals: (i) an administrative 
charge of $100 will be payable in respect of each early withdrawal which we permit and (ii) an interest penalty of either an amount to 
compensate for any higher interest rate which may at the time of withdrawal be applicable to FTDs with the bank of the same (or a 
comparable) amount for the remaining time to maturity of the FTD or one month’s interest at the original interest rate on the FTD, at 
the sole discretion of Banco do Brasil, and (iii) any other costs or expenses incurred by the bank. (Minimum $350) 
 

Prezados Senhores: 
Ao assinar o presente acordo, eu (nós) (“o(s) Cliente(s)”), autorizo(amos) o Banco a debitar a minha (nossa) conta e abrir uma conta de depósito a 
prazo em meu (nosso) nome. 
No vencimento, favor renovar a presente conta, segundo as instruções fornecidasao executivo responsável pela conta. Tais instruções deverão ser 
passadas com 4 (quatro) dias de antecedência ou a renovação efetuada via telefone, telegrama, e/ou faxe sem chave telegráfica (ou através de 
qualquer outro meio, que o Banco não tenha a oportunidade de confirmar a minha (nossa) solicitação pessoalmente). 
Entendemos que o Banco será isentado de toda e qualquer responsabilidade, caso alguma instrução referente ao depósito a prazo fixo não chegue ao 
Banco em tempo hábil. Na falta de instrução a aplicação será renovada automaticamente. 
Obs: Embora não haja origatoriedade por parte do Banco, ele poderá permitir que o Cliente efetue retiradas de um depósito a prazo fixo (FTD) antes 
do seu vencimento. Caso haja anuência do Banco neste sentido, as leis e regulamentos federais exigem que o Cliente seja notificado das seguintes 
penalidades por retiradas efetuadas antes do vencimento: 1) um encargo administrativo no valor de $100.00 deerá ser pago ao Banco por cada 
retirada antecipada, por ele autorizada; 2) penalidade decorrente de juros que deverão ser pagos ao Banco até o final do período de vencimento do 
FTD em valor igual (ou comparável) ao necessário para compensar alguma taxa de juros mais elevada que possa vir a incidir sobre o(s) FTD(s) 
depositados com o Banco na ocasão da retirada ou o pagamento de um mês de juros com base nataxa de juros original do FTD, ao exclusivo critério 
do Banco do Brasil; e 3) quaisquer outros custos ou despesas incorridas pelo Banco (minímo de $350.00). 
 

DEPOSITS MAINTAINED WITH BANCO DO BRASIL, ARE NOT INSURED BY THE FDIC. 
DEPÓSITOS COM O BANCO DO BRASIL NÃO ESTÃO SEGURADOS PELO FDIC. 

 

First Account Holder Name (Please Print) / Nome do 1o. titular (favor usar 
letra de forma 

 Date (DD/MM/YYYY)  
Data (Dia/Mês/Ano) 

   
   

Signature / Assinatura   
   

 

Second Account Holder Name (Please Print) / Nome do 2o. titular (favor usar 
letra de forma) 

 Date (DD/MM/YYYY)  
Data (Dia/Mês/Ano) 

   
   

Signature / Assinatura   
   

 

Third Account Holder Name (Please Print) / Nome do 3o. titular (favor usar 
letra de forma) 

 Date (DD/MM/YYYY)  
Data (Dia/Mês/Ano) 

   
   

Signature / Assinatura   
   

 

Fourth Account Holder Name (Please Print) / Nome do 4o. titular (favor usar 
letra de forma) 

 Date (DD/MM/YYYY)  
Data (Dia/Mês/Ano) 

   
   

Signature / Assinatura   
   

 

For Bank Use Only / Para uso exclusive do Banco 
 

Identified and signature verified by: / Identidade e assinatura 
conferida por: 
 
 

Date(DD/MM/YYYY):/Data 
(dia/mês/ano) 
 

Management Signature: / 
Assinatura da Gerência 

 


	Text2: 
	Text18: 
	Text242: 
	Text243: 
	Text244: 
	Text245: 


