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Tóquio, 25 de fevereiro de 2013 

Prezado(a) Cliente,  

 

Primeiramente, gostaríamos de agradecê-lo(a) pela preferência em utilizar os nossos produtos e 

serviços. O Banco do Brasil no Japão, procurando serví-lo cada vez melhor, está aprimorando o 

cadastro  necessário para a liquidação automática das ordens de pagamento envidas ao Brasil.  

  

O objetivo desta iniciativa é agilizar e melhorar a qualidade do atual serviço e, neste sentido, 

contamos com a sua colaboração para que a atualização dos dados cadastrais da “Autorização 

Permanente para Crédito em Conta” seja feita o mais breve possível. 

 

Esta autorização é importante para que as remessas feitas ao Brasil sejam depositadas 

automaticamente, sem a necessidade do beneficiário comparecer a agência bancária no Brasil.  

 

Os clientes que se enquadram nesta categoria são: 

 

� Clientes que fazem remessas para crédito automático em conta(s) no Brasil;  

� Possuem finalidade de envio :  

 

o Vencimento e Ordenados (remessa para crédito em conta de mesma titularidade do 

remetente); 

o Manutenção de Residentes (remessa para beneficiário residente no Brasil que não se 

enquadre na categoria “Vencimentos e Ordenados”.  

 

� Efetuam remessas através de um dos serviços do BB Japão (Cartão Remessa, formulários, 

Internet Banking, etc). 

 

O formulário de “Autorização Permanente para Crédito em Conta” poderá ser obtido em uma das 

agências no Japão, nos plantões e também na Home Page (www.bb.com.br/japan).  

 

Solicitamos, por gentileza, que procure manter os seus dados cadastrais (como endereço, telefone, 

Aviso Importante aos Clientes do BB Japão que possuem “Autorização Permanente para 

Crédito em Conta” no Brasil 
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etc) sempre atualizados. E, caso compareça a uma de nossas agências, não se esqueça de levar o seu 

documento de registro no Japão (Gaikokujin Shomeisho ou Zairyu Card) e aproveite para a conhecer 

os novos produtos e serviços, além de outras facilidades que o banco lhe oferece.  

 

Para maiores informações, consulte a Central de Atendimento através do telefone gratuito 

0120-09-5595 ou uma de nossas agências no Japão.  

 


