
Autorização de Transações Bancárias
para menores (16 a 19 anos)

Ao Banco do Brasil - Japão  

No. Conta Poupança - BB Japão No. Remittance Card ou Cadastro Remetente

Endereço completo (Atenção: O endereço deverá ser igual ao comprovante de endereço apresentado)Código postal

Nome completo

Nome completo

Data de nascimento (dia/ mês/ ano)

Documento de Identidade 

Documento de Identidade Grau de relacionamento com o menor

Data (dia/ mês/ ano)

Assinatura do responsável legal

Autorizo o(a) menor abaixo a abrir a conta, movimentar (sacar e depositar), realizar operações de câmbio, consultar saldo, aplicar em prazo fixo, poupança e enviar ou 
receber remessas do exterior, responsabilizando-me sob termos do artigo 4 e 5 do Código Civil do Japão, pelo seus atos bancários nesse banco.

Código da agência - BB Brasil

Nome da agência - BB Brasil Número da conta - BB Brasil

OBSERVAÇÕES:

Anexar a cópia dos documentos de identidade e comprovante de endereço do menor e do responsável legal;

A) NO CASO DE PAI / MÃE RESIDENTE NO EXTERIOR:
1) A autorização deverá vir com a firma do responsável legal reconhecida em cartório ou abonada por uma agência do Banco do Brasil caso já seja correntista  
 do Banco do Brasil;
2) Anexar cópia do documento do responsável. (Para brasileiros: CPF e RG do responsável)

B) NO CASO DE PAI / MÃE RESIDENTE NO JAPÃO:
1) CLIENTES DE NACIONALIDADE ESTRANGEIRA: favor apresentar cópia frente e verso do Zairyu Card ou do Tokubetsu Eijusha Shomeisho. O Gaikokujin       

 Toroku Shomeisho (Gaijin Toroku) será considerado como Zairyu Card durante um determinado período após a entrada em vigor da Lei de Controle de  
 Imigração e Reconhecimento de Refugiados (em 09 de julho de 2012). Para mais detalhes, favor consultar a homepage do Escritório de Imigração (Nyukoku  

 Kanrikyoku)ou uma de nossas agências.
2) CLIENTES DE NACIONALIDADE JAPONESA: anexar cópia frente e verso da carteira de motorista, Jyuki card, Kokumin Kenko Hoken, ou cópia do  
 passaporte mais documento complementar onde conste o nome e endereço (Jyuminhyo original ou recibo de contas públicas pagas emitidas a menos de  
 6 meses).

EXCLUSIVO DO BANCO/ CÓDIGO MCJ

Número do documento

Zairyu Card (Gaikokujin Toroku Shomeisho) Tokubetsu Eijusha Shomeisho
Outros:
(Especificar)

Dados do (a) MENOR:  

Dados do RESPONSÁVEL LEGAL:  

Uso exclusivo do Banco

Agência Input Checagem
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