
[3] Bloquear

[7] Cancelar

ou

Selecionando [4] ou [8]

Manual de utilização do Telephone 
Banking (0120-09-5595)

Digite o número de sua conta  /  Digite os 6 primeiros números de sua senha de autoatendimento

TELEPHONE BANKING

TELERREMESSA2

1

2

5

[1] Envio de Remessa

Tecle o valor da remessa

[3] Confirmar a operação

[1] IENE [2] DÓLAR

digite o cód. do remetente (8 dígitos)
digite o cód. do beneficiário (9 dígitos)

ou

ou
[7] Cancelar a operação

Selecione a conta de Débito

[1] Saldo

Informação do saldo

[2] Conversão de moeda

[1] Iene para Dólar
[2] Dólar para Iene
[3] Iene para Euro
[4] Euro para Iene
[5] Dólar para Euro
[6] Euro para Dólar
[0] voltar ao menu anterior

[3] Confirmar a operação

Tecle o valor

[7] Cancelar a operação

ou

[2] Consultar o envio da 
remessa

[0] voltar ao menu 
anterior

Tecle o código do remetente 
da remessa (8 dígitos)

Consulta de Cotações
[1] Dólar para Iene
[2] Iene para Dólar
[3] Dólar para Euro
[4] Euro para Dólar
[5] Iene para Euro
[6] Euro para Iene
[7] Dólar para Real
[0] voltar ao menu anterior

COTAÇÕES

9 FALAR COM O ATENDENTE

Acesso para CORRENTISTAS

Selecione o idioma

Informação do saldo

[4] Bloqueio de conta

[3] Confirmar o Bloqueio
da conta

[7] Cancelar o Bloqueio
da conta

ou

[5] Bloqueio de 
Cash Card 1

[4] Bloqueio por motivo
de perda

[8] Bloqueio por motivo
de roubo

ou

 [3] Confirmar o Bloqueio
de envio

[7] Cancelar o Bloqueio
de Envio

[3] Bloqueio de 
correspondência

ou

2) As remessas são enviadas na moeda DÓLAR. Para remessa ao Brasil em REAL, utilize os canais  BB Japan 
Internet Banking ou o BB Japan Mobile Banking.
Atenção: 

a) Para envio da remessa é preciso que haja saldo suficiente para cobrir, além do valor da remessa, a tarifa 
sobre a operação. Em caso de saldo insuficiente o sistema não processará a operação, informando que 
houve "problemas técnicos". Para saber o valor da tarifa, consulte nossa Tabela de Tarifas. 

b) Não é possível efetuar o cancelamento online de remessas enviadas pelo Telephone Banking.
c) Fale com um de nossos atendentes para obter o código de remetente e/ou beneficiário. 

1) O desbloqueio do BB Japan Cash Card será efetuado somente através de solicitação formal (pelo correio ou pessoalmente nas unidades do BB Japão) 
assinada conforme o cadastro da conta. No caso de conta conjunta, o titular do cartão bloqueado deve assinar a solicitação. 
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