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Para sua comodidade, o BANCO DO BRASIL no Japão coloca à sua disposição um serviço de 
autoatendimento personalizado.

Obs.: As transações através do BB Japan Internet Banking requerem senha do Cash Card (4 dígitos) 
e do BB Japan Mobile Banking requerem o código de segurança do Security Card.

SENHA DE TELEPHONE BANKING (6 dígitos)

SENHA DE ASSISTENTE BB (WhatsApp), INTERNET BANKING
E MOBILE BANKING (8 dígitos)
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sábado, domingo e feriadoServiços

Consulta de saldo e extrato
Alteração de senha do AAI
Remessa ao exterior:
 - Envio (1)(2)(3)

 - Cancelamento (4)

Gerenciar números de celulares
Consulta de links importantes

Conversão de moeda (2)

Consulta de cotações (2)

segunda a sexta

2h30 às 22h

(1) O limite máximo mensal para envio de remessa é de  2.000.000.
(2) As cotações de dólar e de real são divulgadas às 10h e a de euro às 11h. A cotação de câmbio, bem como o seu horário de publicação, podem variar 

conforme a situação do mercado de câmbio.
(3) Operações solicitadas até as 17h de dias úteis serão processadas no mesmo dia. Operações solicitadas no sábado, domingo, feriado e após as 17h 

de dias úteis serão processadas no próximo dia útil.
(4) O cancelamento é restrito para as remessas solicitadas via AAI - Autoatendimento Internacional, Assistente BB (Whatsapp), Internet Banking ou 

Mobile Banking. O prazo para o cancelamento é até as 17h da data de envio da remessa.

10h às 22h

10h às 17h

AAI Autoatendimento Internacional - versão Mobile
aplicativo “BB Internacional”

1 - Tabela de serviços

2 - Como acessar

Com o aplicativo BB Internacional você tem o Banco na palma da sua mão. Intuitivo, moderno, fácil e ainda 
mais seguro.

Pelo smartphone ou tablet:

Preencha o código de usuário e a senha do AAI 
Autoatendimento Internacional.

Se você já possui o código de usuário, 
baixe o aplicativo “BB Internacional” nas lojas 
App Store ou Google Play.

QR Code 
para baixar 
o aplicativo

Preencha o número 
da conta, a senha do 
autoatendimento e o 
código de segurança 
do Security Card.

Toque em “Clique aqui 
para criar o seu usuário”.

Se você não possui o código de usuário, acesse pelo celular: 
https://mobile.bb.com.br

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fapps.apple.com.mcas.ms%2Fapp%2Fid1528224574
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fplay.google.com.mcas.ms%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dbr.com.bb.aai.aai_atendimento_app
https://mobile.bb.com.br
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Novo Autoatendimento Internacional. Mais simples, moderno e seguro para facilitar seu dia a dia.

(1)  O limite máximo mensal para envio de remessa é de 2.000.000.
(2) As cotações de dólar e de real são divulgadas às 10h e a de euro às 11h. A cotação de câmbio, bem como o seu horário de publicação, podem variar 

conforme a situação do mercado de câmbio. 
(3)  Operações solicitadas até as 17h de dias úteis serão processadas no mesmo dia. Operações solicitadas no sábado, domingo, feriado e após as 17h 

de dias úteis serão processadas no próximo dia útil. 
(4)  O cancelamento é restrito para as remessas solicitadas via AAI Autoatendimento Internacional, Assistente BB (Whatsapp), Internet Banking ou Mobile 

Banking. O prazo para o cancelamento é até as 17h da data de envio da remessa.

AAI Autoatendimento Internacional - versão Web
bb.com.br/japan

2 - Como acessar

sábado, domingo e feriadoServiços segunda a sexta

1 - Tabela de serviços

Consulta de saldo e extrato
Alteração de senha do AAI
Depósito a prazo fixo:
 - Aplicação 
 - Consulta
 - Tabela de rendimentos
Remessa ao exterior:
 - Envio (1)(2)(3)

 - Cancelamento (4)

 - Consulta do relatório de remessas
Gerenciar números de celulares
Consulta de notificações
Consulta de links importantes

Conversão de moeda (2)

10h às 22h

2h30 às 22h

Consulta de cotações (2)

10h às 17h

Se você não possui o código de usuário,
digite o endereço: bb.com.br/japan
e clique em “Acesse sua conta”.

Escolha o idioma.

- Digite o número de sua conta. 
- Digite a senha de autoatendimento (8 dígitos)
 (deve ser digitada no Teclado Virtual com o 
 mouse).

123456-7

Titular

N° da Conta

Senha de 
Autoatendimento

Idioma

Clique em “Minha Segurança”.

Clique em “Agora, você pode criar seu usuário 
AAI clicando no link, e acessar o novo 
Autoatendimento do Banco do Brasil no Japão. 
Clique aqui para criar o seu usuário”.

Se você já possui o seu código 
de usuário, digite o endereço: 
https://www30.bancobrasil.com.br/
aai/

Preencha o código de usuário 
e depois a senha do AAI - 
Autoatendimento Internacional.

Se você esqueceu o seu código 
de usuário, clique na opção 
“Esqueci o código do usuário - 
BB Japão”.

https://www.bb.com.br/japan
https://www30.bancobrasil.com.br/aai/
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QR CodeInstale o aplicativo WhatsApp no seu smartphone ➡ Adicione o número do Assistente 
BB +817036115595 à lista de contatos do seu smartphone, usando o QR Code ao lado ou 
diretamente pelo teclado. 

Informações (via chat)

Consulta de cotações (*2)

Remessa (*1)(*2)(*3)

Consulta de saldo

24 horas

2h30 às 22h

10h às 22h

(*1) O limite máximo mensal para envio de remessa é de ¥2.000.000 (dois milhões de ienes) ou equivalente.
(*2) As cotações de dólar e de real são divulgadas às 10h e a de euro às 11h. A cotação de câmbio, bem como o seu horário de publicação, podem variar 

conforme a situação do mercado de câmbio.
(*3) Operações solicitadas até as 17h de dias úteis serão processadas no mesmo dia. Operações solicitadas no sábado, domingo, feriado e após as 17h 

de dias úteis serão processadas no próximo dia útil.

Assistente BB (WhatsApp)
+817036115595

1 - Tabela de serviços

2 - Como acessar

O BB Japão disponibiliza um canal alternativo no WhatsApp para informações e envio de remessas, 
utilizando a Inteligência Artificial no atendimento através do seu chatbot (robô): o Assistente BB.

Serviços Horário (todos os dias, inclusive feriados)

Obs.: O Assistente BB é um Chatbot (robô) desenvolvido para responder a perguntas gerais do público sobre produtos e 
serviços do Banco do Brasil no Japão e efetuar operações exclusivamente para correntistas. Caso necessite consultar o 
atendimento humano, fale com um dos operadores da Central de Relacionamento através do número 0120-095-595.

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES: Acessível a todos, 
inclusive no exterior, não sendo necessário ser 
cliente correntista do BB Japão.

Inicie o diálogo (chat) no WhatsApp, selecionando 
o contato do Assistente BB do Japão.

Digite suas perguntas, uma por vez. Faça perguntas 
curtas e objetivas, formadas por uma única frase.

SERVIÇO DE REMESSAS E CONSULTA DE SALDO: 
Acesso para correntistas do BB Japão. 
Remessas para beneficiários (pessoa física) cadastrados, com 
finalidades de “manutenção de ”residentes, “pensão” ou 
“disponibilidade no exterior” e consulta de saldo. 

Autorizando seu smartphone para efetuar transações via 
WhatsApp: É possível autorizar somente 1 número de smartphone 
(DDI +81), que esteja cadastrado no BB Japão. 
1)  Inicie um diálogo com o Assistente BB no WhatsApp.
2)  Acesse uma transação, digitando "remessa whatsapp" ou 

“consultar saldo”.
3)  Acesse o link da página segura de Login do BB Japão.
4)  Digite o número da conta e senha de autoatendimento 
 (8 números) e confirme. 
5)  Toque em "Open" (ou Abrir) para voltar ao WhatsApp.

6)  O Assistente BB confirmará se o seu smartphone está ou não 
autorizado. Caso não esteja, acesse sua conta via Internet 
Banking no computador → Clique em "Minha Segurança" e, 
se os dados estiverem corretos*, clique em "autorizar" → 
Insira a senha do Cash Card (4 números) no teclado virtual e 
clique em "confirmar". 

 *Se estiverem incorretos, consulte a Central de Relacionamento.
7)  Confirmada a autorização, você poderá efetuar remessas ou 

consultar saldo via Assistente BB, pelo smartphone cadastrado, 
digitando "remessa whatsapp" ou “consultar saldo” e 
seguindo os passos do diálogo. 
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QR Code

Para acessar pelo celular, smartphone ou tablet, digite o endereço 
https://mobile.bb.com.br ou acesse pelo QR Code.

Para acessar a conta selecione o titular, preencha o número da conta, a senha da Internet Banking e o código de 
segurança do Security Card (Cartão de Segurança).

Security CardMobile Banking

smartphone/
tablet

celular
convencional

sábado, domingo e feriadoServiços

Consulta de saldo e extrato

Remessa (1)(2)(3)

Conversão de moeda (3)

Consulta de cotações (2)

segunda a sexta

2h30 às 22h

Cancelamento do envio de remessa (4)

(1)  O limite máximo mensal para envio de remessa é de  2.000.000.
(2) As cotações de dólar e de real são divulgadas às 10h e a de euro às 11h. A cotação de câmbio, bem como o seu horário de publicação, podem variar 

conforme a situação do mercado de câmbio.
(3)  Operações solicitadas até as 17h de dias úteis serão processadas no mesmo dia. Operações solicitadas no sábado, domingo, feriado e após as 17h 

de dias úteis serão processadas no próximo dia útil. 
(4)  O cancelamento é restrito para as remessas solicitadas via AAI - Autoatendimento Internacional, Assistente BB (WhatsApp), Internet Banking ou 

Mobile Banking. O prazo para o cancelamento é até as 17h da data de envio da remessa.

11h30 às 17h

10h às 22h

10h às 17h

BB Japan Mobile Banking
https://mobile.bb.com.br

1 - Tabela de serviços

2 - Como acessar

Tecnologia que o BB desenvolveu para você acessar sua conta no Japão com comodidade e segurança. 

https://mobile.bb.com.br
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Através do BB Japan Internet Banking você pode efetuar operações bancárias com muito mais comodidade, 
facilidade e segurança. 

(1) O limite máximo mensal para envio de remessa é de 2.000.000.
(2) As cotações de dólar e de real são divulgadas às 10h e a de euro às 11h. A cotação de câmbio, bem como o seu horário de publicação, podem variar 

conforme a situação do mercado de câmbio. 
(3) Operações solicitadas até as 17h de dias úteis serão processadas no mesmo dia. Operações solicitadas no sábado, domingo, feriado e após as 17h 

de dias úteis serão processadas no próximo dia útil. 
(4) O cancelamento é restrito para as remessas solicitadas via AAI - Autoatendimento Internacional, Assistente BB (WhatsApp), Internet Banking ou 

Mobile Banking. O prazo para o cancelamento é até as 17h da data de envio da remessa.
(5) Somente para remetentes e beneficiários pré-cadastrados.
(6)  Possível somente para operações efetuadas através da Internet Banking.  

BB Japan Internet Banking
bb.com.br/japan

2 - Como acessar

sábado, domingo e feriadoServiços segunda a sexta

1 - Tabela de serviços

Consulta de saldo e extrato
Remessa:
  - Envio (1)(2)(3)

  - Cancelamento do envio de remessa (4) 
  - Consulta do relatório de remessas
BB Japan Remittance Card:
  - Emissão do Remittance Card (5)

  - Emissão da segunda via do Remittance Card
BB Japan Cash Card:
  - Emissão da segunda via do Cash Card
  - Alteração da senha do Cash Card
  - Alteração da função do Cash Card
  - Bloqueio do Cash Card
  - Desbloqueio do Cash Card (6)

Alteração de senha do Autoatendimento
Aplicação em depósito a prazo fixo
Autorização de telefone para Assistente BB

Conversão de moeda (2)

10h às 22h

2h30 às 22h

Consulta de cotações (2)

10h às 17h

Digite o endereço:
bb.com.br/japan
e clique em
“Acesse sua conta”

Escolha o idioma.
- Digite o n° de sua conta. 
- Digite a senha de autoatendimento 

(8 dígitos)
 (deve ser digitada no Teclado 

Virtual com o mouse).

123456-7

Titular

N° da Conta

Senha de 
Autoatendimento

Idioma

https://www.bb.com.br/japan
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Com uma simples ligação, você acessa as informações da sua conta, tira dúvidas sobre produtos e serviços e 
realiza diversas operações bancárias, seja ligando do Japão ou do exterior.

Tenha em mãos o número de sua conta e a senha de autoatendimento (6 primeiros dígitos).
Tecle as opções desejadas. Ao utilizar o serviço BB Japan Telephone Banking, tecle pausadamente o número de conta e 
a senha para que o sistema reconheça os dados informados.

(1) O limite máximo mensal para envio de remessa é de 2.000.000.
(2) As cotações de dólar e de real são divulgadas às 10h e a de euro às 11h. A cotação de câmbio, bem como o seu horário de publicação, podem 

variar conforme a situação do mercado de câmbio.
(3)  As operações solicitadas até as 17h de dias úteis serão processadas no mesmo dia. Operações solicitadas no sábado, domingo, feriado e após as 

17h de dias úteis serão processadas no próximo dia útil.
Nota: Não é possível efetuar operações em Reais.

sábado, domingo e feriadoServiços segunda a sexta

1 - Tabela de serviços

 5  1  1 

 2 

SELECIONE
O IDIOMA

1   PORTUGUÊS

2   JAPONÊS

3   INGLÊS

4   ESPANHOL

 1

Atendimento BB Japão

NÃO
CORRENTISTAS

OUTRO IDIOMA

BB Japan Telephone Banking
0120-09-5595

Operador

Consulta de saldo
Remessa (1)(2)(3)

Conversão de moeda (2)(3)

Consulta de cotações (2)

24h

2h30 às 22h

10h às 22h

2 - Acesso do Japão: 0120-09-5595

3 - Acesso do Brasil e outros países (exceto Japão) 

Acessar sua conta do exterior Atendimento BB Japão

- do Brasil: 0800-729-0001 (ligação gratuita) ou 4004-0001
- de outros países (exceto Japão): 55-11-4004-0001

Guia de navegação - Telephone Banking

COTAÇÕES Selecione a cotação desejada

CORRENTISTAS

* Será informado
  o saldo disponível.

- Digite o número de sua 
conta

- Digite a sua senha 
 (6 dígitos)

Digite o cod. do remetente (8 dígitos)
Digite o cod. do beneficiário (9 dígitos)

9 FALAR COM ATENDENTE

0 MENU ANTERIOR 

1 Saldo

2 Conversão de moeda

3 Bloqueio de correspondência

4 Bloqueio de conta

5 Bloqueio de Cash Card

0 Menu anterior

1 Envio de remessa

2 Consulta o envio de remessa

0 Menu anterior

1 TELEPHONE BANKING

2 TELEREMESSA

5 COTAÇÕES

9 FALAR COM ATENDENTE

1 PORTUGUÊS

2 JAPONÊS

3 INGLÊS

4 ESPANHOL

0


