
 

 
 

           Identificação de Clientes em Transações Bancárias 
 

O Banco, em cumprimento à “Lei de Prevenção de Transferência de Proventos do Crime” 

(doravante “Lei de Prevenção de Transferência”), identifica os clientes verificando seu nome, 

endereço e data de nascimento quando da abertura de conta e outras transações. Em virtude 

da revisão da Lei de Prevenção de Transferência, a partir de 01 de abril de 2013, a ocupação, 

a finalidade da transação e outras informações também serão verificadas, conforme abaixo. 

Agradecemos sua compreensão e colaboração.  
 

 

1. Informações a serem verificadas com o cliente e documentos necessários  

     (Os tópicos sublinhados são os adicionados na atualização de 01 de abril de 2013.) 
 

                      Item a ser identificado              Documentos necessário (Favor apresentar o documento original) 
 

Um dos documentos abaixo: 

- Carteira de motorista        - Passaporte            - Carteira de seguro 

- Carteira de deficiente        - Caderneta de aposentadoria  

- Certificado de histórico de condução de veículos (emitido após 01/abril/2012)   

- Zairyu Card        - Jumin Kihon Daicho Card (com fotografia)               entre outros    

 
(Será verificado no balcão) 
 

 

- Contrato social da empresa (Toki Jiko Shomeisho) *3 

- Certificado de registro de carimbo (Inkan Toroku Shomeisho) 
entre outros    

 

- Contrato social da empresa (Toki Jiko Shomeisho) *3   

- Contrato de constituição da empresa                                             entre outros 
 

Em complemento aos documentos necessários para transações de pessoa 

física (vide acima), será verificado se a transação está sendo feita para 

pessoa jurídica, através de apresentação de cartão de identidade da 

empresa, entre outros. 

 

 

(Será verificado no balcão) 

 

 
 

*1  Caso a pessoa que comparecer na agência não for o próprio cliente, além do nome, endereço e data de nascimento da pessoa que compareceu na 

agência, o Banco também verificará se a operação está sendo realizada para o cliente, através de solicitação escrita pelo cliente ou de outras formas.  

*2 Para a verificação da atividade da empresa e outras informações, o Banco poderá pedir a apresentação de outros documentos além dos determinados 

pela Lei de Prevenção de Transferência listados acima. O procedimento poderá divergir quando da realização de algumas transações do governo, 

entidades públicas locais, Instituições Administrativas Independentes do governo e empresas de capital aberto. 

*3 De acordo com a Lei de Prevenção de Transferência, caso seja apresentado o Contrato Social da empresa (Toki Jiko Shomeisho), só há necessidade de 

apresentação de uma via, mesmo havendo vários itens a serem verificados. 

*4 No caso de corporações em geral, o Banco verificará o nome, endereço e data de nascimento do representante.   

*5 Caso uma pessoa jurídica possua mais de 25% do direito de voto, o Banco verificará a razão social e o endereço da matriz ou escritório principal.              

*6 Caso um indivíduo possua mais de 50% do direito de voto, o Banco fará a verificação somente sobre esse indivíduo.   
 

2. Transações que requerem a identificação dos clientes 
 

(1) Aberturas de conta, contratações de cofre de aluguel e custódias 

(2) Transferências bancárias em espécie de valor superior a 100 mil ienes, recebimento de valores em espécie de cheques ao portador 

(3) Pagamento e recebimento de dinheiro em espécie e cheques ao portador de valor superior a 2 milhões de ienes 

(4) Transações de empréstimo 

       entre outros 
 

O Banco poderá solicitar a identificação dos clientes quando da realização de transações além das citadas acima. 
 

- Mesmo que o cliente já tenha sido identificado anteriormente, há casos em que o banco pode solicitar a verificação de dados como a finalidade da transação e 

a ocupação do cliente. 

- Quando da realização de transações de clientes que moram ou têm suas empresas em países específicos, o Banco poderá solicitar novamente a verificação dos 

dados acima, mesmo que o cliente já tenha sido identificado anteriormente (neste caso, o Banco poderá solicitar a apresentação de mais de um documento de 

identificação). 

- Há casos em que o Banco realiza a verificação sobre a situação de ganhos e bens do cliente. 

- Quando não for possível realizar a verificação dos itens acima, o banco poderá não realizar a transação. 

-  A falsificação dos documentos e informações acima, a abertura de conta sob identidade falsa, e a compra e venda de contas são proibídas pela Lei de 

Prevenção de Transferência. 

- Para mais detalhes, favor consultar um atendente do Banco. 
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