
Money Movement - Realizando uma Transferência de Fundos Internacional

Money Movement: solicitações de transferências de 
fundos (internacionais)
O horário limite para submeter uma solicitação de transferência de fundos com o processamento 
na mesma data é 2:00PM (Horário Miami). As solicitações com dados incorretos ou incompletos 
não serão processadas e nestes casos, uma nova solicitação deverá ser submetida pelo cliente. 
Será considerado de total responsabilidade do cliente, todos os dados inseridos nas solicitações 
de transferências de fundos realizadas através do Online Banking com as credenciais do cliente.

1. Visite nosso website e acesse seu Online Banking:

2. Na opção “Money Movement” localizada no menu principal, selecione “Wire Transfer”:

Realizando uma Transferência de Fundos Internacional:
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3. Leia e aceite “Agreement”:

4. Preencha os campos da solicitação seguindo as instruções abaixo:
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5. "Debit Information": as informações já se encontram automaticamente preenchidas. 

6. Em “Receiving domestic (U.S.) bank information”: as informações referentes ao Banco 
intermediário já se encontram-se automaticamente preenchidas.  

* Bank to bank information: descreva a finalidade da transação. Solicitações recebidas sem a 
finalidade descrita não serão processadas. 
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7. “Recipient Information”: estas informações referem-se ao beneficiário da transferência 

(pessoa ou empresa).

 • Account Number: informe o número da conta do beneficiário  
 • Account Name: informe o nome do beneficiário 
 • Address: informe o endereço do beneficiário   
 • City, State, Postal Code: informe a Cidade, Estado e CEP do beneficiário.  
 • Additional information for recipiente: campo opcional, não é necessário 
              o preenchimento.

8. “Recipient’s Foreign Bank Information”: 

 • Bank ID Type: Selecione “BIC/Swift” 
 • Bank ID: Informe o “BIC/Swift” do Banco internacional de destino  
 • Bank Name: Informe o nome do Banco internacional de destino 
 • Bank Address: Informe o endereço do Banco internacional de destino 
 • Bank city, country: Informe a cidade e o país do Banco internacional de destino 

Selecione “Continue” para prosseguir.
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9. Confira as informações de sua solicitação de transferência de fundos e selecione “Submit Wire” para 
finalizar o seu pedido:

10. A confirmação da solicitação de transferência será demonstrada.

11. Para monitorar o status da sua solicitação, na opção do menu principal “Money Movement”, sub-
menu “Wire Transfer”, selecione a opção “Scheduled”.

*O comprovante da transação será enviado pelo endereço de e-mail alerts@bbamericas.com

mailto:alerts@bbamericas.com
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12. O status da sua solicitação será demonstrado na coluna "Status":


