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 Informamos que no dia 01/fevereiro/2012 , os documentos abaixo serão alterados. Para esclarecimentos, 

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

 

 

1. Termos e Condições Gerais de Produtos e Serviços  – Pessoa Física 
Alteração da cláusula relativa à emissão do Remittance Card. 
 

2. Termos e Condições Gerais de Produtos e Serviços  – Pessoa Jurídica 
Alteração da cláusula relativa à tarifa de manutenção de contas. 
 

3. Tabela de Tarifas 
Ajustes nas tarifas de transações através das ATMs conveniadas (Seven Bank e Japan Post Bank - 

Correio). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE AOS CLIENTES 
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1. Termos e Condições Gerais de Produtos e Serviços  – Pessoa Física 
 

Artigos Atual Novo 

 

 

 

Artigo 142  

O CARTÃO REMESSA será emitido mediante solicitação do 
REMETENTE ou será emitido automaticamente nas seguintes 
ocasiões: 
a) quando for enviada uma REMESSA via Genkin Kakitome, 
na qual o REMETENTE e o beneficiário sejam a mesma 
pessoa, a finalidade seja vencimentos e ordenados e ainda 
não exista CARTÃO REMESSA com esta configuração; 
b) quando forem enviadas duas remessas para o mesmo 
beneficiário via Genkin Kakitome, sendo o remetente e 
beneficiário pessoas diferentes, a finalidade seja manutenção 
de residentes ou pensão, e ainda não exista CARTÃO 
REMESSA com esta configuração. 

O CARTÃO REMESSA será emitido mediante solicitação do 
REMETENTE. 

 

 

 

2. Termos e Condições Gerais de Produtos e Serviços  – Pessoa Jurídica 
 
 

Artigos Atual Novo 

 

 

Artigo 39 

Após 180 dias da data de abertura da conta, haverá débito 
mensal de cem (100) ienes da poupança do CORRENTISTA, 
caso a somatória do saldo médio mensal dos depósitos em 
ienes e MOEDAS ESTRANGEIRAS, calculado conforme 
critérios estipulados pelo banco, seja menor que o equivalente 
a mil (1.000) dólares americanos. Se o saldo disponível na 
CONTA for inferior ao valor da tarifa, será debitado somente o 
saldo existente. 

A partir do mês subsequente à data de abertura da conta, haverá 
débito mensal de cem (100) ienes da poupança do 
CORRENTISTA, caso a somatória do saldo médio mensal dos 
depósitos em ienes e MOEDAS ESTRANGEIRAS, calculado 
conforme critérios estipulados pelo banco, seja menor que o 
equivalente a mil (1.000) dólares americanos. Se o saldo disponível 
na CONTA for inferior ao valor da tarifa, será debitado somente o 
saldo existente. 
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3. Tabela de Tarifas 
 
 

TARIFAS de ATM 

ATUAL 

03 - SAQUES (CONTA POUPANÇA, ORDINÁRIA E CORRENTE) 

            III - Terminais de ATMs do Correio (a partir do 5o. saque no mês) .............................................................................¥ 750 

          V - Terminais de ATMs do Banco Seven  

                (de segunda a sexta das 7h às 9h e das 20h às 22h, aos sábados das 7h às 9h e das 19h às 22h, 

                e aos domingos e feriados das 7h às 9h e das 19h às 21h) ................................................................................¥ 210 

         

04 - DEPÓSITOS (CONTA POUPANÇA, ORDINÁRIA E CORRENTE) 

     a) Em IENES para conta em ienes 

III - Terminais de ATMs do Correio ..............................................................................................................................isento 

V - Terminais de ATMs do Banco Seven  

              (de segunda a sexta das 7h às 9h e das 20h às 22h, aos sábados das 7h às 9h e das 17h às 22h,  

              e aos domingos e feriados das 7h às 9h e das 17 às 21h) ..................................................................................¥ 210 

 

05 - REMESSAS PARA O EXTERIOR 

     a) Remessas em dólares ou reais de pessoa física  (remessas em reais são restritas a bancos no Brasil) 

VI - Via Remittance Card (Cartão) 

               i - Para todos os Banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru ....................................................................¥ 1.500 

               ii - Para o Banco de Crédito del Peru ...............................................................................................................¥ 2.300 

               Obs.1: Terminais do Banco Mitsui Sumitomo e das lojas de conveniência am/pm terão  

                      taxa adicional de utilização de ATM:  

                      I - para valor inferior a ¥ 30.000 ...............................................................................................................¥ 420 

                      II - para valor igual ou superior a ¥ 30.000 ...............................................................................................¥ 525  

               Obs.2: Terminais do Banco Seven terão taxa adicional de utilização de ATM  

                     (de segunda a sexta das 7h às 9h e das 20h às 22h,aos sábados das 7h às 9h e 

das 17h às 22h, e aos domingos e feriados das 7h às 9h e das 17 às 21h) ............................................¥ 210 
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NOVO 

03 - SAQUES 

           III - Terminais de ATMs do Correio 

    (de segunda a sexta das 9h às 20h,aos sábados, domingos e feriados das 9h às 17h) .....................................¥ 210 

V - Terminais de ATMs do Banco Seven 

              (de segunda a sexta das 7h às 9h e das 15h às 22h, aos sábados das 7h às 9h e das 15h às 22h, 

              e aos domingos e feriados das 7h às 9h e das 15h às 21h) ....................................................................................¥ 210 

04 – DEPÓSITOS 

     a) Em IENES para conta em ienes 

           III - Terminais de ATMs do Correio 

     (de segunda a sexta das 15h às 20h, aos sábados, domingos e feriados das 15h às 17h) .................................¥ 210 

           V - Terminais de ATMs do Banco Seven 

              (de segunda a sexta das 7h às 9h e das 17h às 22h, aos sábados das 7h às 9h e das 15h às 22h,  

              e aos domingos e feriados das 7h às 9h e das 15 às 21h) ......................................................................................¥ 210 

05 - REMESSAS PARA O EXTERIOR 

     a) Remessas em dólares ou reais de pessoa física (remessas em reais são restritas a bancos no Brasil) 

 VI - Via Remittance Card (Cartão) 

             i - Para todos os Banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru .......................................................................¥ 1.500 

             ii - Para o Banco de Crédito del Peru ..................................................................................................................¥ 2.300 

             Obs.1: Terminais do Banco Mitsui Sumitomo e das lojas de conveniência am/pm terão taxa adicional de utilização de ATM:  

                     I - para valor inferior a ¥ 30.000 .................................................................................................................¥ 420 

                     II - para valor igual ou superior a ¥ 30.000 .................................................................................................¥ 525 

             Obs.2: Terminais do Banco Seven terão taxa adicional de utilização de ATM 

(de segunda a sexta das 7h às 9h e das 17h às 22h, aos sábados das 7h às 9h e 

das 15h às 22h, e aos domingos e feriados das 7h às 9h e das 15 às 21h) ............................................¥ 210 

Obs.3: Terminais do Correio terão taxa adicional de utilização de ATM 

(de segunda a sexta das 15h às 20h, aos sábados, domingos e feriados das 15h às 17h) ......................¥ 210 

 

 

 


