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 13/Dezembro/2011 

  
Prezado(a) Cliente, 

  
 

O Banco do Brasil informa que a partir do dia 04/janeiro/2012, os documentos 
abaixo serão parcialmente alterados.  

Para esclarecimentos, consulte nossas agências ou a Central de Atendimento 
(0120-09-5595). 
 
 

1. Termos e Condições Gerais de Produtos e Serviços  – Pessoa Física 
 Alteração da cláusula relativa a cobrança de tarifa de manutenção de conta. 

 

2. Tabela Explicativa do Depósito a Prazo Fixo em I enes 
 Alteração no critério de resgate antecipado de depósito a prazo fixo. 

 

3. Memorando Explicativo de Depósito a Prazo Fixo e m Moedas 
Estrangeiras 
Alteração no critério de resgate antecipado de depósito a prazo fixo. 

 

4. Tabela de Tarifas 
 Ajustes nas tarifas de liquidação de remessas do exterior.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Alteração nos Termos e Condições e Tabela de Tarifa s 
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1. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA 
 

Artigos  Atual Novo 
 
 
 
 

Artigo 39 

 
Após 180 dias da data de abertura da 
conta, haverá débito mensal de cem (100) 
ienes da poupança do CORRENTISTA, 
caso a somatória do saldo médio mensal 
dos depósitos em ienes e MOEDAS 
ESTRANGEIRAS, calculado conforme 
critérios estipulados pelo banco, seja 
menor que o equivalente a mil (1.000) 
dólares americanos. Se o saldo 
disponível na CONTA for inferior ao valor 
da tarifa, será debitado somente o saldo 
existente. 

 
A partir do mês subsequente à data de abertura 
da conta, haverá débito mensal de cem (100) 
ienes da poupança do CORRENTISTA, caso a 
somatória do saldo médio mensal dos depósitos 
em ienes e MOEDAS ESTRANGEIRAS, 
calculado conforme critérios estipulados pelo 
banco, seja menor que o equivalente a mil 
(1.000) dólares americanos. Se o saldo 
disponível na CONTA for inferior ao valor da 
tarifa, será debitado somente o saldo existente. 

 

2. TABELA EXPLICATIVA DO DEPÓSITO A PRAZO FIXO EM I ENES 

 

Atual 

Resgate antes do vencimento 

 

Não é possível efetuar resgate antecipado da aplicação. Porém, a julgamento do Banco, o resgate 

poderá ser autorizado mediante aplicação das seguintes regras: 

 

a) Resgate antes da primeira renovação automática – somente será pago o valor do principal, não 

havendo pagamento de juros sobre o período aplicado. 

b) Resgate após a primeira renovação automática – será pago o valor do principal e os juros serão 

calculados proporcionalmente ao número de dias aplicados após a última renovação, sendo 

utilizada a taxa de juros vigente para aplicações na conta poupança, no dia do resgate. 

Novo 

 

Resgate antes do vencimento 

 

Não é possível efetuar resgate antecipado da aplicação. Porém, a julgamento do Banco, o resgate 

poderá ser autorizado. Neste caso, somente será pago o valor do principal, não havendo pagamento de 

juros sobre o período aplicado. 
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3. MEMORANDO INFORMATIVO DE DEPÓSITO A PRAZO FIXO E M MOEDAS 

ESTRANGEIRAS 
 

Tabela Explicativa do Depósito a Prazo Fixo em Moed as Estrangeiras  

Atual 

 

Resgate antes do vencimento 

 

Não é possível efetuar resgate antecipado da aplicação. Porém, a julgamento do Banco, o resgate 

poderá ser autorizado mediante aplicação das seguintes regras: 

 

a) Resgate antes da primeira renovação automática – somente será pago o valor do principal, não 

havendo pagamento de juros sobre o período aplicado. 

b) Resgate após a primeira renovação automática – será pago o valor do principal e os juros serão 

calculados proporcionalmente ao número de dias aplicados após a última renovação, sendo 

utilizada a taxa de juros vigente para aplicações na conta poupança, no dia do resgate. 

 

Novo 

 

Resgate antes do vencimento 

 

Não é possível efetuar resgate antecipado da aplicação. Porém, a julgamento do Banco, o resgate 

poderá ser autorizado. Neste caso, somente será pago o valor do principal, não havendo pagamento de 

juros sobre o período aplicado. 
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4. TABELA DE TARIFAS 

 

07 - REMESSAS DO EXTERIOR 

Atual 
 
a) Em MOEDA ESTRANGEIRA 

        I   - Para recebimento em espécie em ienes  
(valor total abaixo do equivalente a US$ 2.500,00):  ........................................................¥ 2.500 

        II  - Para recebimento em espécie em ienes 
 (valor total igual ou superior ao equivalente a US$ 2.500,00) ........................................................ isento 

     III - Para recebimento em espécie na moeda da remessa 
              i  - Tarifa de liquidação ..................................................................................¥ 2.500 
              ii  - Lifting charge, por unidade da moeda estrangeira 
                   - dólares americanos ................................................................................... ¥ 2 
                   - euros .....................................................................................................¥ 2,50 
                   - reais .......................................................................................................... ¥ 5 
     IV  - Para transferência doméstica a outros bancos no Japão  
              i - Cable charge ..............................................................................................¥ 2.000 
              ii - Lifting charge, por unidade da moeda estrangeira ........................................¥ 0,20 
     V   - Para transferência a outros bancos no exterior ................................................ US$ 30,00 
b) Em IENES 
     I   - Para recebimento em espécie em ienes ............ 0,05% do valor (tarifa mínima de ¥ 2.500) 
     II  - Para transferência doméstica a outros bancos no Japão 

i - Cable charge ..............................................................................................¥ 2.000 
ii - Lifting charge ........................................ 0,05% do valor (tarifa mínima de ¥ 2.500) 

     III - Para transferência a outros bancos no exterior .........................................................¥ 4.000 
c) Para clientes pessoas físicas, com crédito em conta no BB Japão ........................................ isento 
d) Para clientes pessoas jurídicas, com crédito em conta no BB Japão ....................... 0,05% do valor 

(tarifa mínima de ¥ 2.500) 

Novo  
 
a) Para crédito em conta ou pagamento no balcão ................................... 0,05% do valor da remessa  
 (tarifa mínima de ¥2.500) 

Obs: para pagamento em moeda estrangeira em espécie, haverá incidência de tarifa adicional, 
por unidade da referida moeda estrangeira: 

I - Dólar americano............................................................................................................¥2,00 
II – Euro .............................................................................................................................¥2,50 
III - Real .............................................................................................................................¥5,00 

b) Para transferência a outros bancos .......................................................... ¥2.500 + 0,05% do valor 
  (tarifa mínima de ¥2.500) 

 


