
Ao Banco do Brasil no Japão    Declaro, perante o Banco do Brasil no Japão, o recebimento da Senha de Autoatendimento.
 Autorizo o seu desbloqueio e declaro, para todos os fins de direito, que estou ciente das regras e 
cuidados a serem tomados com a confidencialidade relacionada a minha Senha de Autoatendimento, 
isentando o Banco do Brasil no Japão de responsabilidades sobre danos e prejuízos que me forem 
ocasionados, decorrentes do mau uso da senha ou da não preservação do seu sigilo.

Destaque na linha pontilhada

Devolver ao Banco do Brasil
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Prezado(a) Cliente,

 Agradecemos por utilizar os produtos e serviços do Banco do Brasil no Japão.
 

 Você está recebendo a sua Senha de Autoatendimento, que permite o acesso ao BB Japan 
Internet Banking (bb.com.br/japan), BB Japan Mobile Banking (https://mobile.bb.com.br) e ao BB 
Japan Telephone Banking (0120-09-5595).
  

Para informações adicionais, ligue para a Central de Atendimento: 0120-09-5595

Senha de Autoatendimento de 8 dígitos

Utilize os 6 primeiros dígitos para 
acessar o Telephone Banking

Utilize todos os 8 dígitos para acessar a Internet 
Banking e o Mobile Banking.

Nome completo do titular:

Declaração de Recebimento da Senha de Autoatendimento

Número da conta:

Assinatura do solicitante conforme cadastro da conta Data (dd/mm/aaaa) 

IMPORTANTE:
1. Por motivo de segurança, a senha foi gerada de forma aleatória pelo sistema e está 

BLOQUEADA. O desbloqueio será realizado após o recebimento, pelo Banco, do documento 
“Declaração de Recebimento da Senha de Autoatendimento” devidamente preenchido e 
assinado pelo titular da conta. (Destaque na linha pontilhada abaixo.)

2. A senha de Autoatendimento é de uso pessoal e intransferível.
3. No primeiro acesso ao BB Japan Internet Banking, recomendamos que efetue a alteração de sua 

senha. Não utilize combinações de fácil dedução, tais como data de nascimento, números de 
telefone, endereço, placa de carro, números repetidos ou consecutivos, etc.

4. As transações através do BB Japan Internet Banking requerem, além da senha do 
autoatendimento, a senha do Cash Card de 4 dígitos para finalizar a operação.

5.  Para o acesso ao BB Japan Mobile Banking, além da senha de autoatendimento, é necessário 
possuir o cartão Security Card. Caso não o possua, entre em contato com a nossa Central de 
Atendimento.  


