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Banco do Brasil S.A. - Japão
100-0005 Tokyo-to, Chiyoda-ku, Marunouchi 1-6-5Marunouchi Kitaguchi Building 5F
Central de Atendimento: 0120-09-5595
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Produto Depósito a prazo fixo em ienes.

Público-alvo

Sistema de Seguro
Nacional

Pessoa Física e Pessoa Jurídica.

Os depósitos no BANCO, que é agência de banco estrangeiro no Japão, não são protegidos pelo Sistema de Seguros
de Depósitos do Japão, bem como do Brasil.  Além disso, caso o Banco do Brasil S.A. venha a falir, o saque dos
depósitos pode não ocorrer rapidamente.

D
e
p
ó
si

to

Outras
informações

Procedimentos de saque
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Procedimento

Juros

Método de
Pagamento

Cálculo

No caso de renovação automática, salvo instrução em contrário por parte do cliente, o valor dos juros será creditado 
e reaplicado automaticamente na data de vencimento, juntamente com o valor do principal (vide item “Vencimento da
aplicação”). Quando não houver renovação automática, o valor dos juros, juntamente com o valor do principal, será
 transferido para a poupança na mesma moeda, na data do vencimento.

Os juros são calculados sobre cada iene do saldo final de cada dia, tomando o ano base de 365 dias e utilizando a taxa 
juros do momento da contratação/renovação da aplicação.

Valor mínimo

Unidade mínima 

Pode ser efetuado através de débito da Poupança em ienes.

JPY 200,000.

1 iene. 

Pode ser efetuado através de transferência dos valores para a Poupança na mesma moeda da aplicação.

Vencimento da
Aplicação

Resgate antes 
do Vencimento

Descrição Aplicação em ienes, com prazo e juros pré-fixados.

Período 6, 12, 18, 24, 36 e 60  meses.
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Informações

Inclusão de 
condições especiais

Órgão designado a 
solucionar conflitos 
(ADR)

Juros

Unidades de negócios do Banco do Brasil - Japão e Central de atendimento (0120-09-5595).

Associação de Bancos do Japão, seção de consultoria. 
Telefones de contato: 057-001-7109 ou 03-5252-3772. Home Page: http://www.zenginkyo.or.jp/adr/

Não se aplica a 
este produto.

Relação com Associação Autorizada 

de Proteção ao Investidor

Pessoa jurídica: taxação geral.
Pessoa física: impostos sobre os juros descontados na fonte (imposto de renda de 15.315% e imposto local de 5%).

O acesso a movimentação de sua conta pode ser realizado através do BB Japan Internet Banking ou pelo autoatendi-
mento pelo celular. Para receber o extrato impresso, será necessário formalizar o pedido ao Banco, sendo que essa 
emissão será tarifada (consulte a tabela de tarifas).

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. 

As taxas de juros são definidas pelo BANCO e poderão sofrer alterações em qualquer momento, sem aviso prévio, 
conforme a situação do mercado financeiro. As referidas taxas estão disponíveis para nas unidades de negócios e no site 
do BANCO (bb.com.br/japan).

OBS: 
1- As regras acima não se aplicam aos clientes não-residentes.
2- Para obter mais detalhes a respeito de assuntos tributários, solicitamos o obséquio de consultar um especialista  
 no assunto.
3- Devido a aplicação do Imposto de Renda Especial de Reconstrução pelo período de 25 anos, a partir de 1 de janeiro  
 de 2013 a 31 de dezembro de 2037, a dedução dos impostos sobre os juros será de 20.315% (Imposto de renda de  
 15.315% e imposto local de 5%). Porém, para cliente Pessoa Jurídica, não haverá a dedução do imposto local sobre  
 os juros

O Banco do Brasil - Japão é membro do Comitê de
 Mediação da Associação de Bancos do Japão.

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.
No caso de solicitação por parte do cliente para interromper a renovação automática ou em caso de aplicação sem a 
opção de renovação automática, os valores aplicados a prazo fixo, incluídos os juros, serão transferidos para a 
poupança na mesma moeda, na data do vencimento.


