
Acolhimento AutorizaçãoLançamento Checagem

Vencimento/ Renovação da aplicação (dia/mês/ano)  

Aplicação do Questionário de Pré-Adesão

Taxa de juros  

Valor (principal + juros) 

Referência

% a.a.

Não necessária (possui aplicação de até 365 dias 
na moeda solicitada / aplicação em ienes / item 2)

Depósito a Prazo Fixo
Pessoa Física

Ao Banco do Brasil - Japão  

Nome completo sem abreviatura (na ordem: nome e sobrenome) Número da conta

Data (dia/mês/ano)

Prazo da aplicação Deseja a renovação automática desta aplicação?Moeda de aplicação a prazo fixo

EuroDólarIene Real  Sim

Valor

Iene EuroDólar

Moeda

Prazo da aplicação

Real

Vencimento da aplicação (dia/mês/ano)  

Iene Parcial - Valor :EuroDólar

Moeda de débito da poupança

Total

meses ou

Valor

9:00 às 12:00 12:00 às 13:00 13:00 às 17:00 

Real

anos

meses ou anos

Horário para contato (de segunda a sexta)Telefone de contato

Importante: 
a) Os prazos e taxas de juros das aplicações a prazo fixo obedecerão o descrito na Tabela de Rendimentos.
b) Não é possível efetuar resgate antecipado da aplicação. Porém, nos casos em que a julgamento do Banco forem considerados excepcionais, o resgate poderá ser 

autorizado. Neste caso, somente será pago o valor do principal, não havendo pagamento de juros sobre o período aplicado.
c) Não há renovação automática para depósitos a prazo fixo em moedas estrangeiras de prazos superiores a 1 ano.
d) Se o cliente optar pela renovação automática, caso o mesmo não solicite o cancelamento antes da data da renovação, os valores do principal e juros líquidos serão 

reaplicados automaticamente como novo valor principal da aplicação, pela taxa de juros vigente no dia do vencimento da aplicação e por período igual ao 
originalmente pactuado.

e) Se a moeda de débito for diferente da moeda de aplicação, será feita conversão para a moeda de aplicação, utilizando-se a taxa de câmbio vigente no momento da 
operação.

f) O telefone de contato acima será utilizado exclusivamente para o contato do Banco referente a este depósito a prazo fixo.
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VIDE VERSO

1. Solicitação de aplicação em depósito a prazo fixo  

2. Solicitação de cancelamento de renovação automática do depósito a prazo fixo 

USO EXCLUSIVO DO BANCO

Favor preencher os campos com caneta preta ou azul em LETRA DE FORMA .

Atenção: No caso de solicitação por correspondência, o depósito a prazo fixo em moeda estrangeira será concluído somente após contato telefônico do Banco, 
informando os detalhes da operação e as características do produto. Por gentileza indicar o horário de contato desejado abaixo.

Obs.: 1. Na data do vencimento da aplicação a prazo fixo, o valor total da aplicação (valor do depósito e juros do período) será transferido para poupança, na mesma 
moeda da aplicação.

          2. Caso os direitos sobre o depósito a prazo fixo tenham sido cedidos (contrato de cessão dos direitos sobre o depósito), a renovação será automática.

Solicito o(s) serviço(s) assinalado(s) abaixo:

Assinatura conforme Cartão de Autógrafos

Uso exclusivo do Banco



2 - Em relação a depósitos em moedas estrangeiras (dólar, euro e real)

3 - Natureza do recurso a ser aplicado

6 - Declaração referente a aplicação em moedas estrangeiras

Não desejo aplicar em moeda estrangeira, pois implica risco de variação cambial       

Desejo aplicar em moeda estrangeira, pois pretendo utilizar os recursos na moeda aplicada (remessa, viagem, pagamento no exterior, etc.)        

Desejo aplicar em moeda estrangeira como opção de investimento, tendo conhecimento dos riscos envolvidos (ex.: variação cambial)

Já tive/tenho conta em moeda estrangeira (                anos) 

Nunca tive conta em moeda estrangeira (diferente do iene)          

Moeda(s):
Dólar
americano Euro Real Outras:

Recurso acumulado Recurso para manutenção diária 

Atenção: 
1 -  Aplicação em moeda estrangeira não é recomendável ao cliente que se enquadre em um dos itens abaixo:
 a) cliente que não deseja aplicar em moeda estrangeira por existir risco de variação cambial ou por não entender o risco de variação cambial;
 b) cliente cuja natureza do recurso a ser aplicado seja para manutenção diária;
 c) cliente cujo valor da aplicação seja superior ao recurso financeiro disponível.
2 - As informações declaradas acima serão utilizadas exclusivamente para a avaliação da pré-adesão de depósito a prazo fixo em moeda estrangeira.

Questionário de pré-adesão de depósito a prazo fixo em moedas estrangeiras 

4 - Recurso financeiro disponível (valores em ienes)

Abaixo de JPY 1.000.000 De JPY 1.000.000 - JPY4.999.999 De JPY 5.000.000 - JPY9.999.999  JPY 10.000.000 ou mais
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No caso de aplicação em moeda estrangeira, declaro ter lido o “Memorando Informativo de Depósito a Prazo Fixo em Moedas Estrangeiras” e “Perguntas 
Mais Frequentes Relativas a Depósito a Prazo Fixo em Moedas Estrangeiras”, tendo entendido plenamente as características e riscos do depósito a prazo 
fixo em moedas estrangeiras.

1 - Experiência com depósitos em moedas estrangeiras (exceto compra de moeda estrangeira em espécie em bancos, lojas de câmbio, 
etc.)

5 - Renda anual bruta (valores em ienes)

Abaixo de JPY 3.000.000 De JPY 3.000.000 - JPY4.999.999 De JPY 5.000.000 - JPY9.999.999  JPY 10.000.000 ou mais


	pt1
	pt2

