
E-MAIL AGREEMENT

Banco do Brasil Miami Agency (the “Bank”) has received numerous inquiries from clients who wish to communicate with the Bank
primarily via electronic mail (“e-mail”). In response to those inquiries, the Bank is working to expand its use of e-mail as a means of
communicating with those clients who prefer to use e-mail, without limiting in any manner the ability of clients to communicate with
the Bank via telephone, facsimile, or other traditional means to the extent they wish to do so.

A Agência de Miami do Banco do Brasil (“Banco”) tem recebido vários pedidos de clientes que desejam se comunicar com o Banco através de correio eletrônico
(“e-mail”). Em resposta a essas solicitações, o Banco está trabalhando no sentido de expandir o uso do e-mail como meio de comunicação com clientes que
preferem utilizar este instrumento, sem limitar de nenhuma forma a possibilidade dos clientes de se comunicarem com o Banco através do telefone, fax ou por
outro meio tradicional.

If you would like to communicate with the Bank via e-mail, please provide your name and e-mail address and sign and date this form
in the spaces provided below:

Se V.Sa. quiser comunicar-se com a Agência de Miami do Banco do Brasil através de e-mail, por favor, complete os dados abaixo, assine (mesma
assinatura constante de nossos arquivos) e date este formulário.

Client’s Name:
Nome do Cliente:

Client’s Account (9 digits):
Conta do Cliente (com 9 digitos) :

Client’s E-mail Address *:
Endereço E-mail do Cliente *:

Client’s Signature *:
Assinatura do Cliente *:

Date:
Data (no modelo mês/dia/ano)

By signing this form, you authorize the Bank to send all statements, confirmations, and other correspondence of any nature relating to
any of your accounts solely via e-mail, though you understand and agree that the Bank may elect, in its discretion, to send any such
correspondence to you by any other method permissible pursuant to other agreements that you have entered into with the Bank (e.g.,
applicable account documentation and the Bank’s standard Terms and Conditions governing accounts). Additionally, the Bank
reserves the right to require that you submit instructions or requests to the Bank in a form other than e-mail. Without limiting the
foregoing, the Bank requires that all request for fund transfers be submitted in accordance with applicable security procedures for
delivery of fund transfer requests established in the Bank’s applicable account documentation.

Ao assinar este documento , V.Sa. autoriza a Agência de Miami do Banco do Brasil a enviar extratos, saldos, confirmações e todo tipo de correspondência de
qualquer natureza relacionada a quaisquer de suas contas, unicamente por e-mail, muito embora V.Sa. compreenda e concorde que o Banco pod escolher, de
acordo com seu interesse , enviar-lhe tais informações por qualquer outro método permitido seguindo outras instruções que V.Sa. possa ter cedido ao Banco
(por exemplo, na docuemntação de abertura de conta e nos Termos e Condições do Banco que regem as contas). Por outro lado, o Banco se reserva o direito
de solicitar que V.Sa. submeta instruções e pedidos ao Banco de outra forma que não seja e-mail. Sem limitar o acima exposto, o Banco exige que todos os
pedidos de transferências de recursos sejam submetidos ao Banco de acordo com os procedimentos de segurança para transferências de fundos estabelecidos
na documentação de abertura de conta.

By signing this form or initiating communications with the Bank via e-mail, you acknowledge that the internet is not a secure medium,
and that privacy of e-mail communications cannot be ensured. E-mail communications are subject to interception and forgery, and
the Bank will not be responsible for any damages you may incur as a result of the communication of confidential or sensitive
information via e-mail. You hereby release the Bank from, and agree to indemnify the Bank and hold it harmless from and against,
any and all losses , damages, or expenses, special, punitive, or exemplary damages) in connection with any exchange of e-mail
communications between you and the Bank. Without limiting the foregoing, you understand and agree that the Bank will have no
liability for breaches of confidentiality occasioned by the use of e-mail (whether resulting from interception, misdirection, or other
cause), or for delays in transmission, receipt or processing of e-mail communications.
Ao iniciar este documento ou iniciar comunicação com a Agência de Miami do Banco do Brasil através de e-mail, V.Sa. reconhece que a Internet não é um meio
seguro e que a privacidade de comunicações via e-mail não pode ser assegurada. As comunicações via e-mail estão sujeitas à interceptação e fraude e o Banco
não será responsabilizado por quaiquer danos que V.Sa. possa incorrer como consequência de fornecimento de informações confidenciais e sensíveis através
de e-mail. Através deste documento, V.Sa. isenta, concorda em isentar e indenizar o Banco com relação a perdas, danos e despesas, incorridas ou a serem
incorridas por V.Sa. ou por qualquer outra parte (incluindo mas não se limitando a danos indiretos, consequentes, punitivos ou de qualquer natureza) em relação
à troca de comunicações via e-mail entre V.Sa. e a Agência de Miami do Banco do Brasil. Sem limitar o acima exposto, V.Sa. compreende e conocrda que o
Banco do Brasil não terá nenhuma responsabilidade por quebras de confidencialidade ocasionadas pelo uso do e-mail (mesmo se resultante de interceptação,
direcionamento errado ou decorrente de qualquer outra causa) ou por demora e atraso na transmissão, recebimento ou processamento das comunicações via e-
mail.

* IMPORTANT: In case of clients that are corporations or other entities, this form must be signed by one or more authorized
signatories of the client in accordance with applicable account documentation and the Bank’s records. However, the e-mail
address(es) provided on this form may be those of any person authorized by the client to exchange information with the Bank
concerning all of the client’s accounts with the Bank (whether or not an authorized signatory). By providing an e-mail address on this
form, the client acknowledges, represents, and warrants that the person(s) capable of receiving e-mail at those addresses are
authorized to correspond with the Bank (and to receive correspondence from the Bank) with respect to any matter involving the
client’s accounts with the Bank.
* IMPORTANTE: Se o cliente for uma empresa ou outra entidade que não seja pessoa física, este formulário deverá ser assinado por um ou mais representantes
autorizados pelo cliente de acordo com a documentação de abertura de conta e outras instruções em nossos registros. Entretanto, os endereços e-mails
fornecidos neste documento poderão ser de qualquer pessoa autorizada pelo cliente para troca de informações com o Banco relativas às contas do cliente no
Banco, mesmo que estas pessoas não sejam as autorizadas conforme a documentação apresentada pelo cliente para a abertura da conta. Ao fornecer
endereços e-mails neste formulário, o cliente afirma e garante que a(s) pessoa(s) capacitadas a receber comunicações via e-mail do Banco nos endereços
fornecidos são aquelas autorizadas pelo cliente a se corresponderem com a Agência de Miami do Banco do Brasil (e também a receberem correspondência da
Agência de Miami do Banco do Brasil) em relação a quaisquer assuntos que envolvam as contas do cliente junto ao Banco.


	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 


