
Veja os passos para a abertura de conta em detalhes: 
 

 

PREENCHA O FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 

Antes de começar, tenha em mãos um documento de identificação válido. 

Obs.: Visando a segurança de suas informações, o processo expira-se 

automaticamente, caso o preenchimento não seja concluído dentro de 30 

minutos.  
 

 
 

 

 

ESCOLHA COMO EFETUAR A SOLICITAÇÃO  

(A) Desejo 

imprimir e 

enviar ao Banco 

pelo Correio.  

 

(B) Desejo receber em 

minha residência esta 

solicitação impressa 

pelo Banco.  

 

(C) Desejo concluir a 

solicitação pessoalmente em 

uma das unidades de 

negócios do BB Japão.  
 

 

 
   

 

 

ENVIE A SOLICITAÇÃO 
DE ABERTURA DE 
CONTA 

 

Envie ao BB Japão os 

itens do quadro abaixo 

(1 a 3):  

 

ENVIE A SOLICITAÇÃO DE 
ABERTURA DE CONTA 

 

Você receberá pelo 

Correio seu formulário 
preenchido impresso. 

Verifique se os dados 

estão corretos. Envie ao 

BB Japão os itens (1 a 3):  

 

No balcão de 
atendimento, 
você pode 
agilizar a 
abertura e 
depositar na 
hora! 

 

Dirija-se a uma 

das unidades do 

BB Japão 

portando um 

documento de 

identificação 

válido (Zairyu 

Card para 

estrangeiros) e o 

valor de ¥2,000 

(dois mil ienes) 

para o depósito 

mínimo inicial. 

 



1) Formulários e Cartão de autógrafos, preenchidos e assinados 

2) Cópia frente e verso de um documento de identificação válido. 

3) Cópia do comprovante de depósito inicial 

Endereço para envio de correspondência ao BB Japão 

Banco do Brasil 

〒100-0005, Tokyo-to, Chiyoda-ku, 

Marunouchi 1-6-5, Marunouchi Kitaguchi Bldg. 5F 
 

 

DEPÓSITO INICIAL 

Efetue o depósito mínimo inicial de ¥ 2,000 (dois mil 

ienes) em qualquer agência do Correio, através do 

serviço Yubin Furikae. Para fazer o depósito, solicite 

no Correio a guia Haraikomi Toriatsukaihyou (払込取

扱票) e preencha-a conforme o exemplo abaixo. 

 

  

 

 

 
 

 

 

CONCLUSÃO DA ABERTURA DE CONTA  

Após a análise dos documentos e o registro da solicitação pelo BB Japão, 

você receberá o cartão BB Japan Cash Card, o Security Card e as senhas de 

segurança do cartão e do autoatendimento. (*1). 

 

Verifique se todos os dados enviados estão corretos, assine a Declaração de 

recebimento das senhas e envie-a para o BB Japão. (*2)  
 

 

 

Observações 
(*1) Caso haja alguma irregularidade na sua solicitação de abertura de conta, o Banco entrará em 

contato por telefone ou correspondência escrita. 


