
Tóquio, 16 de dezembro de 2014.

Valores com imposto de consumo  incluso

Produtos e Serviços Canais utilizados  Tarifa  - JPY   (¥) - ATUAL  NOVA Tarifa  - JPY  (¥) - A PARTIR 
DE 15/01/2015 

Conta poupança (Poupança Ouro, 
Conta corrente) 
Extratos e Saldos

- Extrato unificado eventual ou 2a via Retirada na agência
¥1.000 ¥1.100

Via Correio (doméstico)  ¥1.500  ¥1.650

Via Correio (Internacional) - correio normal   ¥2.000   ¥2.200

Via Correio (Internacional) - correio expresso 
(EMS)

 ¥4.000  ¥4.400

Extrato de Transação realizadas há mais de 6 
meses (2) Tarifa de emissão do extrato + ¥500/6meses

Tarifa de emissão do extrato + 
¥550/6meses

- Extrato unificado mensal* Via Correio (doméstico) NOVA TARIFA  ¥330*
* A partir de 01/04/2015 Via Correio (Internacional) NOVA TARIFA   ¥550*

- Certificado de saldo bancário Retirada na agência ¥1.000 ¥1.100
Via Correio (doméstico) ¥1.500 ¥1.650

 
Via Correio (Internacional)   - correio normal   ¥2.000   ¥2.200

Via Correio (Internacional)   - correio expresso 
(EMS) 

 ¥4.000  ¥4.400

- 2a via do comprovante de Depósito 
 ¥1.000  ¥1.100

Saque e Depósito 
- Depósito em conta de cliente não 
residente (5) ¥2,000 ¥2,200

- Solicitação de resgate para pagamento 
em agência do BB no exterior ¥3,000 ¥3,500
Transferência de valores
- Entre contas no BB Japão 

    i - para crédito na conta de residentes 
isento isento

    ii - para crédito na conta de não 
residentes 

¥2.000 ¥2.200

- Para outro banco no Japão 
    i- valor inferior a ¥30.000 ¥630 ¥700
    ii - valor igual ou superior a ¥30.000 ¥840 ¥1.000

- De conta pessoa física via Swift UNIFICAÇÃO DE TARIFA 1* ¥5.500
Cartão
- 2a via de emissão do Cash card ¥1.000 ¥1.100

Cheque 
-Talonários de cheques p/ Conta Corrente 
(25 folhas)

¥1.500 ¥1.650

-Talonários de cheques p/ Contas Corrente 
(50 folhas)

¥4.500 ¥4.950

- Cheque administrativo do BB em Iene
¥2.500 ¥2.750

- Cheque administrativo do BB em Dólar 
¥3.500  (Telex charge ¥1.500 + comissão 

¥2.000)
¥3.850  (Telex charge ¥1.500 + comissão 

¥2.350)
- Venda de Traveller checks do Banco do 
Brasil pelo cliente

isento ¥5.500

- Compensação de cheques do BB 
emitidos fora do Japão

NOVA TARIFA
¥3.300

Demais serviços relativos a Remessas

- Alteração, cancelamento, verificação (7) ¥2.000 ¥2.200

- Relatório de remessa UNIFICAÇÃO DE TARIFA 2* ¥2.200/ano
- Comprovante de Remessa
   i - quando o envio da remessa for nos 
últimos 3 meses

isento isento

   ii - quando o envio da remessa for 
anterior a 3 meses

¥1.000 ¥2.200

   iii - 2a via ¥1.000 ¥1.100
- Devolução via GENKIN KAKITOME de 
valores pendentes recebidos pela mesma 
via

UNIFICAÇÃO DE TARIFA 3* ¥3.300 (por envelope)

- 2a via de emissão do Remittance card ¥1.000 ¥1.100

Diversos
a) Transações referentes a conta do BB 
no Brasil
     - Extrato de contas (por cada tipo de 
conta)

¥1.000 ¥1.100

b) Outros tipos de documentos ¥3.000 ¥3.300

Informamos que a Tabela de Tarifas será alterada em 15 de janeiro de 2015, conforme abaixo:

Alteração na Tabela de Tarifas - Pessoa Física

Tabela de Tarifas Banco do Brasil - Japão - Pessoa Física       
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Observações:

- De conta pessoa física (via SWIFT em 

ienes) JPY 4.500

- De conta pessoa física (via SWIFT em 

Moeda estrangeira) JPY 5.000

- De conta pessoa física via Swift JPY 5.500

-Relatório de remessa

i - a partir do ano 2002 JPY 1.000/ano

ii - anterior ao ano 2002  JPY 2.000/ano

- Relatório de remessa JPY 2.200/ano

i. valor pendente inferior a 50,000 ienes JPY 2,000

ii. Valor pendente igual ou superior a 

50,000 ienes JPY 3,000 (por envelope)

 JPY 3,300 (por envelope)

(2) Acréscimo de 550 ienes a cada 6 meses.

PARA:

(5) Para pagamento em moeda estrangeira em espécie, haverá incidência de tarifa adicional, de manuseio de moeda estrangeira em 

UNIFICAÇÃO DE TARIFA 2

UNIFICAÇÃO DE TARIFA 1

UNIFICAÇÃO DE TARIFA 3

DE:

- Devolução via GENKIN KAKITOME de valores pendentes recebidos pela mesma via

PARA:

(7) Verificação de remessa para o BB no Brasil é isento.

- Devolução via GENKIN KAKITOME de valores pendentes recebidos pela mesma via

DE:

DE:

PARA:
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