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 03/ Fevereiro /2012 

 

Informamos que no dia 01/Março/2012 , a “Tabela de Tarifas”, o “Pacote de Benefícios” e o “B B Saque 

Expresso – Termos e Condições”  serão alterados.  

 

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

 

 

1 . Tabela de Tarifas 

Alteração nas tarifas de manuseio de dólar americano em espécie, remessas ao exterior, segunda via de 

cash card, segunda via de remittance card e relatório de remessas. 

 

2. Pacote de Benefícios 

Alteração dos benefícios oferecidos. 

 

3. BB Saque Expresso - Termos e Condições  

Alteração na tarifa de manuseio de dólar americano em espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações na Tabela de Tarifas, Pacotes de Benefíc ios e BB Saque Expresso 
A partir do dia 01 março de 2012 
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1. Tabela de Tarifas 

 

ATUAL ( vigente em 03 Fevereiro de 2012 ) 
 
03 - SAQUES (CONTA POUPANÇA, ORDINÁRIA E CORRENTE) 

     a) Saque em dólares americanos 
        I   - Se o valor ficou aplicado por menos de um mês na moeda do saque, 
              por unidade da moeda ........................................................................................................ ¥ 2 
              Obs.: No caso de contas de Embaixadas e Consulados, haverá cobrança de 
                    lifting charge de ¥ 2 por cada unidade da moeda estrangeira,  
                    independente do período em que o valor ficou aplicado. 
 
04 - DEPÓSITOS (CONTA POUPANÇA, ORDINÁRIA E CORRENTE) 

     b) Em dólares americanos para conta em dólar ............................................................................... isento 
 
05 - REMESSAS PARA O EXTERIOR 

     a) Remessas em dólares ou reais de pessoa física (remessas em reais são restritas a bancos no Brasil) 
        I    - Via Genkin Kakitome 
               i  - Para todos os banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru .................................. ¥ 2.000 
               ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................. ¥ 2.500 
        II   - Via correio para débito em conta 
               i  - Para todos os banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru .................................. ¥ 2.000 
               ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................. ¥ 2.300  
        III  - Via balcão em dinheiro em espécie 
               i  - Para todos os Banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru ................................. ¥ 2.000 
               ii  - Para o Banco de Crédito del Peru .............................................................................. ¥ 2.300 
        IV   - Via balcão e Terminal de Autoatendimento, com débito em conta, 
               nas agências/subagências do Banco do Brasil 
               i  - Para todos os Banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru .................................. ¥ 1.500 
               ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................. ¥ 2.300 
        V    - Via meios eletrônicos (Internet Banking, Mobile Banking e Telephone Banking) 
               i  - Para banqueiros no Brasil .......................................................................................... ¥ 1.200 
               ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................. ¥ 2.300 
               iii  - Para todos os Banqueiros, exceto banqueiros 
                   no Brasil e Banco de Crédito del Peru ....................................................................... ¥ 1.500  
        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 
        VII  - Via resgate solicitado em uma agência do BB no Exterior (inclusive Brasil) 
               i  - Para todos os Banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru .................................. ¥ 3.000 
               ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................. ¥ 3.500 
     d) Demais serviços relativos a remessas  
        IV  - Relatório de remessas 
              i   - a partir do ano 2002 (por ano) .................................................................................... ¥ 1.000 
              ii  - anterior ao ano 2002 (por ano) .................................................................................... ¥ 2.000 
              iii - relatório anual de remessas do exercício anterior e atual ............................................ isento 
 
08 - CARTÕES  
     a) Cartões de remessa (Remittance Card)  
        III - Substituição ou 2a.via ............................................................................................................ ¥ 500 
     c) Cartão de movimentação de conta (Cash Card) 
        III - Fornecimento 2a. via do cartão ............................................................................................. ¥ 1.050 
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NOVO (em vigor a partir do dia 01 de Março 2012) 
 
03 - SAQUES (CONTA POUPANÇA, ORDINÁRIA E CORRENTE) 
     a) Saque em dólares americanos 
        I - No caixa, por unidade da moeda (independente do período aplicado) ..................................... ¥ 2              
 
04 - DEPÓSITOS (CONTA POUPANÇA, ORDINÁRIA E CORRENTE) 
     b) Em dólares americanos para conta em dólar, por unidade da moeda ........................................... ¥ 2 

 

05 - REMESSAS PARA O EXTERIOR 

     a) Remessas em dólares ou reais de pessoa física 
        (remessas em reais são restritas a bancos no Brasil) 
        I    - Via Genkin Kakitome ............................................................................................................ ¥ 2.500 
        II   - Via correio para débito em conta 

i  - Para todos os banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru .................................... ¥ 2.100 
ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................... ¥ 2.300  

        III  - Via balcão em dinheiro em espécie 
               - Para correntistas 

i - Para todos os Banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru ...................................... ¥ 2.500 
ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................... ¥ 2.300 

 - Para não correntistas 
 iii- Para todos os Banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru ........................................ ¥ 3.000 
 iv – Para o Banco de Crédito del Peru .................................................................................. ¥ 2.300 

        IV   - Via balcão, com débito em conta, nas agências/subagências do Banco do Brasil 
               i   - Para todos os Banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru ................................... ¥ 2.000 
               ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................... ¥ 2.300 
        V    - Via Terminal de Autoatendimento, com débito em conta, 
               nas agências/subagências do Banco do Brasil 
               i   - Para todos os Banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru ................................... ¥ 1.600 
               ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................... ¥ 2.300 
        VI    - Via meios eletrônicos (Internet Banking, Mobile Banking e Telephone Banking) 
               i   - Para banqueiros no Brasil ........................................................................................... ¥ 1.300 
               ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................... ¥ 2.300 
               iii  - Para todos os Banqueiros, exceto banqueiros 
                    no Brasil e Banco de Crédito del Peru ........................................................................ ¥ 1.600  
        VII   - Via Remittance Card (Cartão) 
               i  - Para todos os Banqueiros, exceto Banco de Credito del Peru .................................... ¥ 1.700 
               ii  - Para o Banco de Crédito del Peru ............................................................................... ¥ 2.300 
     d) Demais serviços relativos a remessas  
        IV  - Relatório de remessas 
              i  - a partir do ano 2002 (por ano) ........................................................................................ ¥ 1.000 
              ii  - anterior ao ano 2002 (por ano) ...................................................................................... ¥ 2.000 
 

08 - CARTÕES  

     a) Cartões de remessa (Remittance Card)  
        III - Substituição ou 2a.via .............................................................................................................. ¥ 1,000 
     c) Cartão de movimentação de conta (Cash Card) 
        III - Fornecimento 2a. via do cartão ............................................................................................... ¥ 1.000  
 

 

 

1.Tabela de Tarifas (continuação) 
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2. Pacote de Benefícios  

 

 

 

 

 

*Tarifas que receberão descontos conforme faixa: 

� Extrato eventual ou 2ª. via, para retirada na agência 
� Extrato eventual ou 2ª. via, para envio para endereço no Japão 
� Extrato eventual ou 2ª. via, para envio para endereço no exterior 
� Certificado de saldo bancário 
� Saldos de conta do BB-Japão para envio para endereço no exterior 
� Relatório de remessas 
� Solicitação de 2ª. via de comprovante de remessa 
� Substituição ou 2ª. via do cartão remessa - BB Japan Remittance Card 
� Substituição ou 2ª. via do cartão da conta - BB Japan Cash Card 
� Extrato de contas 
� Solicitação de 2ª. via de comprovantes de depósitos, créditos e outros documentos 
 
Obs.: O desconto para envio de correspondência ao exterior se restringe a correio normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela do Pacote de Benefícios ATUAL  
(vigente em 03 Fevereiro 2012). 
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2.Pacote de Benefícios (continuação) 

 

 

 

 

 

 

※※※※

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).  

 

 

 

 

NOVA Tabela do Pacote de Benefícios,  
em vigor a partir do dia 01 de Março 2012.  
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3. BB Saque Expresso – Termos e Condições 

 

ATUAL ( vigente em 03 Fevereiro de 2012 ) 
 
Tarifas 
 
2) Tarifa de manuseio de moeda estrangeira em espécie (Lifting Charge) 

- No caso de Dólar americano: Caso o valor resgatado não tenha permanecido aplicado em dólares por pelo 
menos um mês, haverá cobrança de tarifa adicional de manuseio de moeda estrangeira em espécie, 
equivalente a JPY2 por cada dólar americano. 

- No caso de Euro: Haverá cobrança de tarifa adicional de manuseio de moeda estrangeira em espécie, 
equivalente a JPY2.5 por cada euro. 

- No caso de Real: Haverá cobrança de tarifa adicional de manuseio de moeda estrangeira em espécie, 
equivalente a JPY5 por cada real. 

 

 

 

NOVO (em vigor a partir do dia 01 de Março 2012) 
 
Tarifas 
 
2) Tarifa de manuseio de moeda estrangeira em espécie (Lifting Charge) 

- No caso de Dólar americano: JPY2 por cada dólar americano. 

- No caso de Euro: JPY2.5 por cada euro. 
- No caso de Real: JPY5 por cada real. 

 

 


