
A “Lei de Proteção ao Depositante”, de 10 de fevereiro 2006, dispõe a respeito do 
tratamento a ser dado nos casos de saques feitos através de ATM, com o uso de “cartão 
fraudado ou roubado”, estabelecendo critérios e procedimentos para o ressarcimento de 
eventuais perdas causadas, apuradas as responsabilidades do cliente e do Banco.

No caso de ocorrência de perda, roubo, extravio ou qualquer outro incidente com o seu cartão, 
o Banco do Brasil - Japão seguirá o critério estabelecido por Lei e os procedimentos criados 
pela Associação Nacional de Bancos do Japão (JBA). 

Segundo a JBA, o percentual de ressarcimento depende do grau de responsabilidade do 
depositante no cuidado com a guarda do cartão de saque e senha. Seguem abaixo os critérios 
de negligência do depositante, definidos pela JBA:

1. Casos que podem ser considerados como negligência grave do depositante
 a)  Quando o depositante informar a senha para terceiros.
 b)  Quando o depositante escrever sua senha no cartão.
 c)  Quando o depositante entregar seu cartão para terceiros.
 d) Outros casos identificados de atos de descuido grave do depositante, do mesmo nível 

dos itens a a c acima.

2. Casos que podem ser considerados como negligência do depositante
 a)  Quando ocorrer casos semelhantes aos itens I ou II
  I -  Utilizar senhas de fácil dedução, e ao mesmo tempo, portar ou guardar o cartão junto 

com documentos que permitam a dedução da senha (por exemplo, carteira de 
motorista, carteira de seguro de saúde, passaporte, etc.).

  II- Anotar a senha de forma que permita o fácil reconhecimento por terceiros, portando-a 
ou guardando-a junto com o cartão.

 b) Quando ocorrer incidente que tenha como razão alguma situação citada no item I e 
também qualquer uma das situações do item II abaixo:

  I -  Gerenciamento da senha:
   -  Quando o cliente prosseguir utilizando senha de fácil dedução, apesar da 

orientação por parte do Banco do Brasil - Japão para a substituição da senha.
   -  Quando o depositante utilizar como senha do cartão, números utilizados em senha 

de armário (locker), de caixa para guarda de objetos de valor ou do telefone 
celular.

  II- Gerenciamento do cartão:
   -  Quando o depositante deixar a carteira com o cartão dentro do carro ou deixá-lo 

em local visível a terceiros, criando condição para que o cartão seja roubado.
   -  Quando o depositante, por estar embriago, não conseguir prestar a atenção 

normal, deixando o cartão em situação que facilite o seu roubo.
 c) Outros casos identificados de atos de decuido do depositante, do mesmo nível dos itens 

a e b acima.

Parâmetros para avaliar o grau de responsabilidade


