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 24/ Fevereiro /2012 

Informamos que o novo Pacote de Benefícios previamente anunciado em 3 de fevereiro de 2012 irá 

agregar mais um novo diferencial para você cliente. Haverão vantagens progressivas para a tarifa de 

manuseio de dólar americano em espécie (Lifting Charge). 

Para esclarecimentos, consulte nossas agências ou a Central de Atendimento (0120-09-5595). 

 

Pacote de Benefícios 

Verifique, abaixo, a nova vantagem que será adicionada ao novo Pacote de Benefícios 

 

Novo Pacote de Benefícios anunciado em 03 de fevere iro de 2012 
 

 
 
※※※※

1 A isenção não se aplica a remessas para o Banco de Crédito del Peru, resgate solicitado através de agências do BB no exterior e remessas 
solicitadas no balcão de atendimento ou via Genkin Kakitome.  
※※※※

2 Os descontos se aplicam para as seguintes tarifas sobre prestação de serviços:  
� Extrato eventual ou 2a via 
� Emissão de 2a via do Cash Card 
� 2a via de comprovante de remessa  
� Certificado de saldo bancário 
� Emissão de 2a via do Cartão Remessa 
� Relatório de remessas  

Obs: o desconto para envio de correspondência se restringe ao correio normal. 
※※※※

3 As tarifas especiais se restringem às remessas via Internet Banking, Autoatendimento pelo Celular, Telephone Banking, TAA e ATM instaladas 
nas agências e subagências do BB (exceto remessas para o Banco de Crédito del Peru).  

Alteração no Pacote de Benefícios 
A partir do dia 01 março de 2012 
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Novo Pacote de Benefícios com a inclusão das vantag ens do Lifting Charge  

 

* 1 Clientes que recebem salário pelo BB Japan FOPAG.  
* 2 A isenção não se aplica a remessas para o Banco de Crédito del Peru, resgate solicitado através de agências do BB no exterior e remessas 
solicitadas no balcão de atendimento ou via Genkin Kakitome.  
* 3 A isenção não se aplica a remessas para o Banco de Crédito del Peru. 
* 4 Os descontos se aplicam para as seguintes tarifas sobre prestação de serviços:  

·Extrato eventual ou 2a via  · Emissão de 2a via do Cash Card   · 2a via de comprovante de remessa  
· Certificado de saldo bancário  · Emissão de 2a via do Cartão Remessa  · Relatório de remessas  

Obs: o desconto para envio de correspondência se restringe ao correio normal. 
* 5 Tarifa de manutenção isenta para contas com saldo médio mensal de valor igual ou  superior a USD1,000.00. 
* 6 As tarifas especiais se restringem às remessas via Internet Banking, Autoatendimento pelo Celular, Telephone Banking, TAA e ATM instaladas nas 
agências e subagências do BB (exceto remessas para o Banco de Crédito del Peru). 
* 7 Transações de depósito, saque e remessa em horário pago.  


