
Tabela de Tarifas Banco do Brasil - Japão - Pessoa  Jurídica Atualizada em 16 de abril de 2019

Valores com imposto de consumo incluso

Produtos e Serviços Canais de Entrega Tarifa  - JPY  (¥)

Conta poupança e Corrente
Tarifa de manutenção (1)  ¥100/por mês

Extrato e saldos

- Extrato unificado Retirada na agência ¥1.000

Correspondência doméstica  ¥1.500

Via Correio (Internacional)    - correio normal   ¥2.000

Via Correio (Internacional)    - correio expresso (EMS)  ¥4.000

Extrato de Transação realizadas há mais de 6 meses (2)
Tarifa de emissão do extrato +

¥500 / 6meses

- Certificado de saldo bancário Retirada na agência ¥1.000

Por Correio (doméstico) ¥1.500

Via Correio (Internacional)    - correio normal  ¥2.000

Via Correio (Internacional)    - correio expresso (EMS)  ¥4.000

- Balanços para Auditoria de clientes pessoa jurídica ¥2.000

- 2a via de comprovante de depósito, crédito e outros documentos ¥3.000

Operação de Moeda Estrangeira

- Tarifa de manuseio de moeda estrangeira em espéci e

- Depósito  em dólares americanos para conta em dólar (3) ¥2,00/dólar

- Depósito  em euros para conta em euros (3) ¥2,50/euro

- Depósito  em reais para conta em reais (3) ¥5,00/real

- Saque em dólares americanos (3) ¥2,00/dólar

- Saque em euros (3) ¥2,50/euro

- Saque em reais (3) ¥5,00/real

- Depósito para a conta do Pessoa jurídica não residente  (3) ¥2.000

Security Card

- Reemissão do cartão ¥1.000

Transferência de valores

- Entre contas no BB Japão 

    i - para crédito na conta de residentes isento

    ii - para crédito na conta de não residentes  (3) ¥2.000

- Para outro banco no Japão ¥840

   Em Iene via Swift (3) ¥4.500

   Em Moeda estrangeira via Swift (3) ¥5.000

- De outro banco no Japão (Em Iene/ Moeda estrangeira via SWIFT) (3)
0.05% do valor da remessa 

(tarifa mínima ¥2.500)

Remessas para o exterior  

- Em todas as moedas (3)
0,05% do valor da remessa 

(Tarifa mínima ¥4.500)

Remessas do exterior 

- Todas as moedas (3) Crédito em conta
0,05% do valor da remessa

(Tarifa mínima¥2.500)

- Transferência à outros bancos (3)
0,05% (Tarifa mínima ¥2.500) +

¥2.500 (Cable charge)
- Alteração, cancelamento, consulta (3) ¥2.000
- Devolução de ordem de pagamento (3) ¥2.000

Operações de EMBAIXADAS/CONSULADOS
- Saque no balcão das agências e ou liquidação de cheque para saque 
em espécie (3) ¥2.200/por lançamento

- Lançamento a débito em conta para crédito em outra conta (3) ¥2.200/por lançamento

- Transferência de salários (em todas as moedas) manual, a crédito na 
conta de pessoa física por cada transferência (3) ¥2.200/por lançamento

- Transferência de salários - SISTEMA FOPAG (manual) (3) ¥500/por lançamento

- Transferência de salários - SISTEMA FOPAG (automático) (3) isento

- Transferência de salários - com cheque (3) ¥2.200/por lançamento

- Talão de cheque ¥6.000

Observações:

(2) Acréscimo de ¥500 a cada 6 meses. 

(1) Somente para contas com saldo médio mensal inferior ao equivalente a US$ 1.000,00. A primeira tarifa a ser cobrada será referente ao mês subsequênte à data da abertura de 
conta.   

(3) Tarifas que não incidem imposto de consumo.


