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Qualquer pessoa pode solicitar a aplicação em depósito a prazo fixo em moeda estrangeira?
Todos os clientes com 20 anos completos podem solicitar essa aplicação. Os clientes menores de idade, entre 16 e 19 anos, podem solicitar 
mediante apresentação de seu atestado de trabalho (caso o menor trabalhe) ou autorização expressa do responsável legal. Como os depósitos 
em moeda estrangeira implicam risco de variação cambial, não havendo garantia do valor originalmente aplicado, o produto somente poderá ser 
disponibilizado a clientes que tenham lido e compreendido o Memorando Informativo de Poupança em Moedas Estrangeiras e que tenham 
condições de assumir os riscos inerentes ao produto.  
Caso o cliente indique no �Questionário de pré-adesão a depósitos em moedas estrangeiras� alguma das situações abaixo, o Banco poderá 
restringir a adesão do cliente à aplicação em depósitos em ienes:
1 - o cliente não deseja aplicar em depósito que implique risco de perda do valor inicialmente aplicado;
2 - o dinheiro a ser aplicado é necessário para o dia a dia do cliente; 
3 - o valor a ser aplicado é maior que o dos recursos financeiros do cliente.

IMPORTANTE: Este documento tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir em relação a depósito a prazo fixo em 
moedas estrangeiras. Caso necessite de esclarecimentos ou informações adicionais sobre o produto, contate-nos através da Central de 
Atendimento (0120-09-5595) ou através de nossas agências/subagências do Banco do Brasil no Japão (doravante �Banco�), antes de aderir ao 
produto.

Quais os valores mínimos para abrir um depósito a prazo fixo?
Aplicações em dólares: US$2,000.00 (dois mil dólares).
Aplicações em euros: �2,000.00 (dois mil euros).
Aplicações em reais: R$2,000.00 (dois mil reais).

Quais são os prazos oferecidos para os depósitos a prazo fixo?
Os prazos para depósitos são de 3, 6, 12, 18, 24, 36 e 60 meses.
Obs.: Não há renovação automática para aplicações superiores a 12 meses.

Onde posso consultar as taxas de juros? 
Nos balcões de atendimento das agências e subagências do Banco, Central de Atendimento e no site do Banco (bb.com.br/japan).

Existe alguma restrição de quantidade ou moeda para as aplicações? 
Com a abertura da conta, o cliente pode solicitar qualquer aplicação em poupança e depósito a prazo fixo em ienes e moedas estrangeiras 
disponibilizadas pelo Banco, não havendo a princípio, restrição em relação à quantidade, moeda ou valor. 

Através de que meios é possível solicitar a aplicação ou cancelamento de depósito a prazo fixo? 
É possível solicitar aplicações através dos balcões de atendimento nas agências e subagências do Banco, solicitações enviadas por correio e pelo 
BB Japan Internet Banking. O cancelamento de depósito a prazo fixo pode ser efetuado pelos mesmos meios, exceto o BB Japan Internet 
Banking. Não é possível efetuar transações de depósitos a prazo fixo através das ATMs, Autoatendimento pelo Celular e BB Japan Telephone 
Banking.

Como posso consultar o saldo de depósitos a prazo fixo? 
Como posso consultar o saldo de depósitos a prazo fixo? O acesso ao saldo de depósitos a prazo fixo pode ser facilmente realizado através do BB 
Japan Internet Banking ou pelo autoatendimento pelo celular. Para receber o extrato impresso, será necessário formalizar o pedido ao Banco, 
sendo que essa emissão será tarifada no início do mês de envio (consulte a tabela de tarifas).

Como fico sabendo dos detalhes da aplicação, quando a solicitação for feita via correio?
Será encaminhado ao cliente, no endereço de seu cadastro, o Documento de Depósito a Prazo Fixo em Moeda Estrangeira, contendo os dados 
da aplicação, como a moeda, valor, período de aplicação, taxa de juros, datas de início e de vencimento da aplicação.

É possível efetuar resgate antecipado de depósito a prazo fixo? 
Não é possível efetuar resgate antecipado da aplicação. Porém, em casos excepcionais, o Banco poderá autorizar o resgate. Nessses casos, será 
pago somente o valor do principal, não havendo pagamento de juros sobre o período aplicado.

Em quais moedas estrangeiras podem ser feitas as aplicações a prazo fixo? 
Depósitos a prazo fixo são disponibilizados nas moedas dólar americano, euro e real. Para aplicações em moeda estrangeira, será necessária a 
aplicação do �Questionário de pré-adesão a depósitos em moedas estrangeiras�, a leitura e compreensão do �Memorando Informativo de Depósito 
a Prazo Fixo em Moedas Estrangeiras� e do presente documento, para entendimento das características e riscos do produto.

Existe algum risco nos depósitos a prazo fixo em moedas estrangeiras? 
Não há risco de perda do valor inicialmente aplicado, desde que o resgate seja efetuado na mesma moeda da aplicação. Porém, devido à 
flutuação das taxas de câmbio, o valor inicialmente depositado em ienes e convertido para moeda estrangeira poderá ser menor no momento do 
resgate, caso o resgate seja em ienes. Da mesma forma, o depósito efetuado em moeda estrangeira e convertido para outra moeda também 
possui o risco de perda do principal, se o valor for resgatado na moeda original. Devido à incidência das tarifas de câmbio, mesmo não havendo 
variação nas taxas de câmbio entre a data de depósito e saque, o valor resgatado poderá ser menor que o valor depositado inicialmente, caso o 
saque seja efetuado na moeda original. Nos casos de depósitos e saques em moeda estrangeira existe a incidência de tarifa de manuseio de 
moeda estrangeira em espécie.

Por que é necessária a aplicação do �Questionário de pré-adesão a depósitos em moedas estrangeiras�?
Em conformidade com a legislação japonesa, o Banco deve confirmar o perfil do cliente, de acordo com o seu grau de conhecimento, experiência, 
situação financeira e finalidade da aplicação. Através do questionário, o Banco obterá informações como experiência do cliente com depósitos em 
moedas estrangeiras, reserva financeira e renda, auxiliando o Banco a fornecer explicações sobre o produto de forma mais adequada.
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Os riscos de depósitos em moedas estrangeiras são os mesmos para todas as moedas? 
O risco de variação cambial existe para todas as moedas. Porém, o real, em comparação com as moedas dos países desenvolvidos, como o dólar 
e o iene, é uma moeda de país emergente e o volume de circulação no mercado financeiro é mais restrito. Consequentemente, a liquidez da 
moeda é mais baixa e o risco de flutuação cambial é maior.

Na data do vencimento, o que acontece com o valor aplicado em depósito a prazo fixo? 
Salvo instrução em contrário por parte do cliente, as aplicações de depósito a prazo fixo são renovadas automaticamente pelomesmo prazo 
pactuado inicialmente, sendo aplicada a taxa de juros vigente na data da reaplicação.
Caso não seja solicitada renovação automática, no dia do vencimento o valor do principal, somado aos juros, é creditado na poupança da mesma 
moeda da aplicação.

É possível unificar aplicações de depósitos a prazo fixo ou acrescentar valores adicionais a uma aplicação já existente?
Não. As aplicações devem ser transferidas uma vez para a poupança e contratado um novo depósito a prazo fixo, aplicando-se a taxa de juros 
vigente na data da contratação da nova aplicação.
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