
 
 

 

 
BANCO DO BRASIL AMERICAS®  

ACORDO DE SERVIÇOS DE REMESSA PARA O EXTERIOR 
(SOMENTE PARA CLIENTES)  

 
Este Acordo de Serviços de Remessa para o 
Exterior ("Acordo"), juntamente com o 
Formulário de Solicitação de Serviços de 
Remessa para o Exterior (como alterado, 
modificado ou suplementado de tempos em 
tempos), estabelece os termos e condições que 
regem seu uso dos serviços de Remessa para 
o Exterior do Banco do Brasil Americas (“BB 
Americas Bank”), o qual permite que V.Sa. 
remeta fundos para a conta de seu Beneficiário 
pré-designado em um dos membros da rede de 
remessas (o "Membro da Rede de Remessas" 
ou "Banco do Beneficiário") listado na Tabela de 
Tarifas, Limites, Membros da Rede de 
Remessas e Métodos de Entrega dos Serviços 
de Remessas para o Exterior do BB Americas 
Bank (como alterada, modificada ou 
suplementada por nós, de tempos em tempos, 
a nosso critério exclusivo e absoluto, a Tabela 
SRE”). 
 
Em contrapartida ao seu uso dos Serviços 
(como doravante descrito e definido), V.Sa. (em 
conjunto e individualmente, no caso de mais de 
um), concorda e contrata com o BB Americas 
Bank como segue: 
1. Definições. Como usados neste Acordo, os 
termos a seguir possuem os significados 
estabelecidos abaixo: 

 
a. “Conta” significa a sua conta qualificada 

de depósito conosco da qual as Remessas 
serão feitas de acordo com este instrumento. 

 
b. “Titular da Conta”, "Cliente", "V.Sa.", 

"seu" e "seus", deverão significar o titular ou co-
titulares de qualquer Conta, que requisitar 
Remessas para fins pessoais, familiares ou 
domésticos, de acordo com os termos deste 
Acordo. 

 
c. “Acordo de Conta” significa a 

“Informação Importante da Conta para nossos 
Clientes” entre V.Sa. e o Banco, o qual V.Sa. 
reconhece e concorda que rege o uso de sua(s) 

Conta(s) e quaisquer transações ou atividades 
através de sua(s) Conta(s) no Banco. 

 
d. “Agente’’ significa um agente, delegado 

autorizado ou pessoa afiliada ao BB Americas 
Bank, quando tal agente, delegado autorizado 
ou afiliado atua pelo BB Americas Bank na 
prestação dos Serviços. 

  
e. “Formulário de Requisição” significa o 

Formulário de Requisição de Serviços de 
Remessa para o Exterior, como alterado, 
modificado ou suplementado de tempos em 
tempos, incluindo de acordo com a Mudança de 
Conta ou de Designação de Beneficiário. 

 
f. “Banco”, “BB Americas Bank", "nós", 

“nos”, "nosso", ou "nossos" deverão significar o 
Banco do Brasil Americas. 
 

g. “Dia Útil" significa de segunda a sexta-
feira. Os seguintes dias não são Dias Úteis: 
domingos, sábados, feriados e qualquer outro 
dia em que as instituições financeiras em 
Miami, Flórida, EUA não estão abertas. 

 
h. “Mudança de Conta ou de Designação 

de Beneficiário” significa o formulário de 
Mudança na Conta de Remessa para o Exterior 
ou nas Designações dos Beneficiários assinado 
por V.Sa. e aceito e reconhecido por nós. 

 
i. “Declaração de Resolução de Erro e 

Divulgação de Cancelamento” significa a nossa 
Declaração de Resolução de Erro e Divulgação 
de Cancelamento com a qual V.Sa. concorda e 
da qual V.Sa. reconhece que recebeu uma 
cópia. 

 
j. "Negócio de Jogos de Apostas Online" 

significa a atividade de negócios de fazer e 
receber apostas ou de outra forma de transmitir 
propositadamente uma aposta ou através de 
qualquer meio que envolva o uso, pelo menos 
parcial, da Internet.  

  



 

k. “Banco Online” significa os sistemas e 
serviços disponíveis a um Cliente do BB 
Americas Bank qualificado, de acordo com os 
termos e condições do Acordo de Serviços de 
Banco Eletrônico e Declaração de Divulgação 
(como alterado, modificado ou suplementado 
de tempos em tempos por nós, a nosso critério 
exclusivo e absoluto). 

 
l. “Remessas Repetidas Pré-autorizadas” 

significa as Remessas automáticas repetidas 
para o mesmo Beneficiário, no mesmo valor 
que V.Sa. autorizou para transmissão. 

 
m. "Beneficiário" significa o Beneficiário pré-

designado o qual V.Sa. especificou em seu 
Formulário de Requisição. 

 
n. “Remessa" significa uma transferência 

de fundos para um Beneficiário, a ser recebida 
em um local em país estrangeiro, feita através 
dos Serviços e de acordo com os termos deste 
Acordo. 

 
o. “Serviço” ou "Serviços" significa os 

serviços de Remessa para o Exterior do BB 
Americas Bank descritos adiante neste Acordo. 

 
p. “Jogo Ilegal de Apostas Online" significa 

fazer, receber ou transmitir propositadamente 
apostas através de qualquer meio que envolva 
o uso, pelo menos parcial, da Internet, onde tais 
apostas sejam ilegais, de acordo com as Leis 
Federais ou Estaduais aplicáveis nas terras 
Tribais ou Estaduais onde tais apostas sejam 
iniciadas, recebidas ou feitas. 

 
2. Os Serviços.  
 
a. Serviços; Em Geral. O Serviço de Remessa 

para o Exterior do BB Americas Bank 
permite que V.Sa. envie fundos de uma 
Conta qualificada ao seu Beneficiário para 
crédito na conta do Beneficiário no Membro 
da Rede de Remessas designado.  

 
b. Remessas de Clientes. O Serviço deverá 

ser utilizado apenas por V.Sa. para 
Remessas de clientes e não para 
transferências ou pagamentos comerciais 
ou de negócios. Menores de idade (pessoas 

que ainda não atingiram a maioridade) não 
poderão registrar-se para os Serviços. Ao 
utilizar os Serviços, V.Sa. declara que as 
Remessas estão sendo enviadas 
primeiramente para fins pessoais, familiares 
e domésticos e não para fins comerciais ou 
de negócios, ou em nome de terceiros. 
V.Sa. concorda em fornecer documentação 
evidenciando a fonte dos fundos remetidos 
através dos Serviços, caso solicitado pelo 
Banco. 
 

c. Uso dos Serviços. V.Sa. não poderá utilizar 
os Serviços ou sua Conta para fazer 
transações ilegais, incluindo, mas não 
limitado a, condução de transações de 
Jogos de Apostas Ilegais Online, como 
proibido pela Seção 23 abaixo. Além disso, 
V.Sa. não poderá utilizar os Serviços ou sua 
Conta para efetuar transações em qualquer 
jurisdição, ou com qualquer indivíduo ou 
entidade que esteja sujeito a sanções 
econômicas, administradas e aplicadas pela 
OFAC – U.S. Department of the Treasury's 
Office of Foreign Assets Control [Agência de 
Controle de Ativos Estrangeiros do 
Departamento do Tesouro dos EUA], que 
atualmente inclui, sem limitação, Cuba, Irã e 
Coréia do Norte. O uso de sua Conta para 
conduzir transações com qualquer 
jurisdição, ou qualquer indivíduo ou 
entidade, sujeitos a sanções econômicas 
administradas e aplicadas pela OFAC será 
bloqueado ou rejeitado. 

 
3. Estabelecer o Serviço. V.Sa. precisa 
completar um Formulário de Requisição 
designando cada Beneficiário para o qual V.Sa. 
deseja enviar Remessas. Sujeito a qualquer 
limite mais baixo estabelecido na Tabela SRE, 
V.Sa. poderá ter um número ilimitado de 
Beneficiários estabelecido a qualquer tempo 
para os Serviços. As Remessas poderão ser 
iniciadas através do website do Banco. Todas 
as transações estão sujeitas às leis federais, 
estaduais e municipais e aos regulamentos 
aplicáveis dos Estados Unidos e do país de 
destino, bem como às políticas e limites de 
transações do BB Americas Bank estabelecidos 
neste Acordo e na Tabela SRE.  
 



 

Ao instruir-nos a fazer uma Remessa, V.Sa. nos 
autoriza a: (a) agir baseado em suas instruções 
de pagamento e a debitar imediatamente em 
sua Conta o valor da Remessa e quaisquer 
taxas de transação, antes de processarmos sua 
transação; e (b) agir na capacidade de seu 
representante ou agente ao seguir suas 
instruções ou ao pesquisar qualquer Remessa 
que seja solicitada ou processada por nós. 
 
4. Enviar Pagamentos. Quando completar o 
Formulário de Requisição, V.Sa. precisa 
fornecer o nome, endereço e número de 
idenficação (CPF) de seu Beneficiário e o 
Membro da Rede de Remessas para o qual 
seus fundos deverão ser enviados. O endereço 
físico completo de seu Beneficiário deverá ser 
fornecido e deverá estar localizado no país para 
o qual sua Remessa deverá ser enviada. 
Endereços com Caixa Postal não são 
permitidos. 
 

a. Caso os fundos devam ser creditados em 
uma conta, V.Sa. deverá fornecer o número 
da conta qualificada do Beneficiário. O nome 
do Beneficiário deverá ser exatamente como 
consta nos registros da conta no Membro da 
Rede de Remessas. Após fornecer essas 
informações, V.Sa. deverá aguardartrês (3) 
Dias Úteis para que os detalhes da 
transferência sejam estabelecidos, antes 
que V.Sa. possa fazer uma Remessa a ser 
creditada em conta. 
 
b. V.Sa. entende que, quando V.Sa. indica 
um Membro da Rede de Remessas para o 
qual V.Sa. deseja que sua Remessa seja 
enviada, nós transferiremos os fundos para 
o Membro da Rede de Remessas indicado 
para pagamento ao Beneficiário designado 
ou para crédito na conta cujo número V.Sa. 
determinou, como aplicável. Em caso de 
recebermos a solicitação de sua Remessa 
antes do horário limite em um Dia Útil, nós 
providenciaremos sua solicitação no dia em 
que a solicitação for recebida, exceto se  
informarmos o contrário ou se 
necessitarmos informação adicional de 
V.Sa. ou de seu Beneficiário, a fim de que 
possamos completar a transferência. 
 

Horários Limite – Nosso horário limite em Dias 
Úteis é 2:00 PM (14:00 h) horário da Costa 
Leste dos EUA. Poderemos tratar solicitações 
de Remessa que recebermos após o horário 
limite como se recebidas no próximo Dia Útil. 
 

c. Para que as Remessas sejam 
creditadas em uma conta no Membro da 
Rede de Remessas, é sua 
responsabilidade identificar 
corretamente o Membro da Rede de 
Remessas e a conta do Beneficiário na 
qual V.Sa. deseja que os fundos sejam 
creditados. Se V.Sa. indicar um nome e 
um número de conta para o Beneficiário 
receber os fundos, V.Sa. entende e 
concorda que nós, nossos Agentes e 
qualquer outra instituição financeira, 
poderemos confiar exclusivamente no 
número de conta que V.Sa. indicou, 
mesmo que tal número de conta não seja 
o número  da conta do Beneficiário que 
deva receber as transferências. Nós, 
nossos Agentes ou quaisquer outras 
instituições financeiras, não temos a 
obrigação de determinar se a solicitação 
de Remessa contém algum nome ou 
número inconsistente. Isso significa que 
V.Sa. talvez não possa depender do 
nome da pessoa ou instituição financeira 
que V.Sa. nos forneceu para garantir o 
pagamento à pessoa correta. V.Sa. é 
responsável por assegurar-se de que a 
conta que V.Sa. designou pode aceitar 
transferências denominadas na moeda 
de Remessa listada na Tabela SRE, para 
o Membro da Rede de Remessas 
aplicável. Na eventualidade de V.Sa. 
fornecer o identificador incorreto do 
Membro da Rede de Remessas ou um 
número de conta incorreto, V.Sa. poderá 
perder o valor da transferência.  
 
d. Remessas Repetidas Pré-autorizadas 
são feitas no mesmo valor fixo e serão 
enviadas de acordo com suas instruções e 
no mesmo dia de cada período que V.Sa. 
designou, ou no Dia Útil anterior, caso a data 
programada de envio caia em um dia que 
não seja Dia Útil. 



 

5. Mudanças no Formulário de Requisição 
de Serviços ou na Informação do 
Beneficiário. Se V.Sa. desejar atualizar ou 
mudar sua informação pessoal poderá fazê-lo 
através do seu acesso do Online Banking. Se 
V.Sa. desejar atualizar ou mudar a informação 
do Beneficiário, V.Sa. poderá fazê-lo enviando 
e-mail para remittances@bbamericas.com .  
 
6. Procedimento de Segurança. Quando 
V.Sa. usa outros meios para solicitar uma 
transferência de Remessa, nós utilizamos um 
procedimento de segurança para garantir que a 
pessoa que está submetendo a solicitação está 
autorizada a fazê-lo. Os meios através dos 
quais nós aceitamos suas solicitações de 
Remessa e os procedimentos de segurança a 
elas associados são os seguintes 
(coletivamente, os “Procedimentos de 
Segurança”): 

 
 

a. Website do Banco. Todas as Remessas 
solicitadas por V.Sa. através do nosso 
website estarão sujeitas a nossa verificação 
antes da execução, de acordo com as 
diretrizes de segurança descritas nas 
informações legais descritas em nosso 
website (como alterado, modificado ou 
suplementado por nós de tempos em 
tempos, a nosso critério exclusivo e 
absoluto), cujos termos estão aqui 
incorporados por referência. 
 

b.  Outras Solicitações de Remessa. Todas as 
Remessas solicitadas por V.Sa. utilizando 
meios que não estejam descritos no item (a) 
ou (b) acima, estarão sujeitas a nossa 
verificação antes da execução, de acordo 
com o procedimento de segurança que 
V.Sa. elegeu para sua Conta, em 
conformidade com o Acordo de Conta, cujos 
termos estão aqui incorporados por 
referência. 

 
V.Sa. concorda em utilizar os 
Procedimentos de Segurança apropriados 
ao iniciar ou alterar solicitações de 
Remessa. A finalidade dos Procedimentos 
de Segurança é verificar a autenticidade das 
solicitações de Remessa entregues a nós 

em seu nome, e não detectar erros na 
transmissão ou conteúdo da solicitação. Ao 
utilizar os Serviços, V.Sa. reconhece e 
concorda que os Procedimentos de 
Segurança são comercialmente razoáveis. 
V.Sa. concorda que está vinculado a tais 
instruções as quais nós recebemos através 
dos Serviços, sejam elas autorizadas ou 
não, as quais nós executamos em 
conformidade com tais Procedimentos de 
Segurança. 
 
7. Revisar os Pagamentos. V.Sa. deverá 
exercer cuidado ao determinar se uma 
Remessa estava errada ou não, ou se não 
estava autorizada e deverá nos notificar (de 
acordo com a Seção 10 abaixo) dentro de um 
período de tempo razoável que não deverá 
exceder cento e oitenta (180) dias a partir da 
data que prometemos a V.Sa. que os fundos 
estariam disponíveis ao Beneficiário (a “Data de 
Entrega Pretendida”). Caso V.Sa. deixe de nos 
notificar até a Data de Entrega Pretendida, o 
Banco não será responsável por qualquer perda 
de juros ou qualquer juro equivalente 
relacionado à transação não autorizada ou 
errônea.  
8. RESPONSABILIDADE POR REMESSAS 
NÃO AUTORIZADAS (SOMENTE PARA 
CONTAS DE CLIENTES). SE V.SA. PERMITIR 
QUE OUTRAS PESSOAS USEM OS 
SERVIÇOS OU OBTENHAM ACESSO A 
SEUS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA, 
V.SA. É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER 
TRANSAÇÕES QUE ELAS AUTORIZEM A 
PARTIR DE SUA CONTA. CASO V.SA. 
ACREDITE QUE UMA PESSOA NÃO 
AUTORIZADA OBTEVE ACESSO A SUA 
CONTA OU QUE ALGUÉM TRANSFERIU OU 
PODERÁ TRANSFERIR DINHEIRO DE SUA 
CONTA SEM SUA AUTORIZAÇÃO, ENTRE 
EM CONTATO CONOSCO IMEDIATAMENTE 
ATRAVÉS DO TELEFONE OU DO 
ENDEREÇO INDICADO NA SEÇÃO 21 
ABAIXO. 
 
9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
(SOMENTE PARA REMESSAS DE CONTAS 
DE CLIENTES). PARA REMESSAS A PARTIR 
DE CONTAS DE CLIENTES, SOMOS 
RESPONSÁVEIS APENAS PELOS DANOS 



 

EXIGIDOS A SEREM PAGOS DE ACORDO 
COM OS TERMOS DO ARTIGO 4A DO 
UNIFORM COMMERCIAL CODE [CÓDIGO 
COMERCIAL], COMO ADOTADO PELO 
ESTADO DA FLÓRIDA. NA 
EVENTUALIDADE DE QUALQUER 
PAGAMENTO NÃO SER ENTREGUE OU SER 
PAGO A MENOR, SUA REPARAÇÃO 
MÁXIMA CONTRA O BANCO É O 
REEMBOLSO DO VALOR DO PRINCIPAL, 
MAIS QUALQUER TAXA DE SERVIÇO QUE 
V.SA. TENHA PAGO. SOB CIRCUNSTÂNCIA 
ALGUMA O BB AMERICAS BANK 
ASSUMIRÁ QUALQUER 
RESPONSABILIDADE POR DANOS 
INDIRETOS, INCIDENTAIS OU 
CONSEQUENTES, POR QUALQUER RAZÃO 
QUE SEJA, MESMO SE ACONSELHADO DA 
POSSIBILIDADE POR TAIS DANOS. NÃO 
SEREMOS RESPONSÁVEIS PERANTE V.SA. 
SOB AS SEGUINTES CIRCUNSTÂNCIAS: 
 
A. ATOS OU OMISSÕES DE QUALQUER 

OUTRA PESSOA OU ENTIDADE, 
INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A 
QUALQUER PROCESSADOR, 
QUALQUER BANCO CENTRAL DE 
OUTRO PAÍS, OU QUALQUER OUTRA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; E NENHUMA 
DESSAS PESSOAS OU ENTIDADES 
SERÁ CONSIDERADA NOSSA AGENTE. 
 

B. SE, NÃO POR NOSSA CULPA, SUA 
CONTA NÃO TIVER FUNDOS 
SUFICIENTES PARA FAZER A REMESSA 
E TAL REMESSA EXCEDA QUALQUER 
LINHA DE CRÉDITO OU SALDO A 
DESCOBERTO PARA TAL CONTA. 
 

C. PARA WEBSITE, SEU SISTEMA 
OPERACIONAL OU SOFTWARE NÃO 
ESTAVA FUNCIONANDO 
ADEQUADAMENTE NO MOMENTO QUE 
V.SA. TENTOU INICIAR TAL REMESSA E 
ISSO SE TORNOU EVIDENTE QUANDO 
V.SA. INICIOU A REMESSA.  
 

D. CIRCUNSTÂNCIAS ALÉM DE NOSSO 
CONTROLE, INCLUINDO QUAISQUER 
DESASTRES NATURAIS (TAIS COMO 
TERREMOTOS OU ENCHENTES), 

CONDIÇÕES EMERGENCIAIS (TAIS 
COMO GUERRA, TUMULTO, INCÊNDIO, 
ROUBO, OU DISPUTA TRABALHISTA), 
AGITAÇÃO CIVIL, RESTRIÇÃO LEGAL, 
AÇÃO OU INAÇÃO GOVERNAMENTAL, 
QUEBRA OU FALHA DE EQUIPAMENTO, 
QUEBRA DE QUALQUER INSTALAÇÃO 
DE COMUNICAÇÃO OU TRANSMISSÃO, 
OU SEU ATO, OMISSÃO, NEGLIGÊNCIA 
OU CULPA.  
 

E. O BANCO DO BENEFICIÁRIO TRATA DE 
FORMA ERRADA OU RETARDA O 
PROCESSAMENTO OU A POSTAGEM DE 
UMA REMESSA ENVIADA ATRAVÉS DO 
USO DOS SERVIÇOS. 
 

F.  SE V.SA. NÃO NOS FORNECER AS 
INFORMAÇÕES COMPLETAS E 
CORRETAS PARA A TRANSFERÊNCIA, 
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O NOME 
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O 
NÚMERO DA CONTA PARA SEU(S) 
BENEFICIÁRIO(S) DESIGNADO(S) NO 
FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO, E O 
VALOR PARA A REMESSA. NOTA: NA 
EVENTUALIDADE DE V.SA. FORNECER 
O NÚMERO DE CONTA INCORRETO OU 
O IDENTIFICADOR INCORRETO DA 
INSTITUIÇÃO DO BENEFICIÁRIO, V.SA. 
PODERÁ PERDER O VALOR DA 
TRANSFERÊNCIA. 
 

G. SE O BENEFICIÁRIO PRETENDIDO DE 
UMA REMESSA NÃO TIVER SIDO 
DESIGNADO NO FORMULÁRIO DE 
REQUISIÇÃO. 
 

A FINALIDADE DOS EXEMPLOS ACIMA 
DESCRITOS É ILUSTRAR AS 
CIRCUNSTÂNCIAS SOB AS QUAIS NÓS 
NÃO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR NÃO 
FAZER UMA REMESSA, E NÃO 
SIMPLESMENTE LISTAR TODAS AS 
CIRCUNSTÂNCIAS SOB AS QUAIS NÃO 
SERÍAMOS RESPONSÁVEIS. 
 
10.  Erros (Somente Para Remessas de 
Contas de Clientes) e Resolução de Erros. 
Se V.Sa. acredita que houve um erro ou 
problema com sua Remessa, por favor entre em 



 

contato conosco com as informações 
necessárias relacionadas a tal erro ou problema 
(de acordo com os termos da nossa Declaração 
de Resolução de Erro e Divulgação de 
Cancelamento) tão pronto possível, porém, sob 
circunstância alguma, em não mais de cento e 
oitenta (180) dias a partir da Data de Entrega 
Pretendida. 
 
Ao recebermos sua consulta investigaremos o 
assunto e o notificaremos dos resultados de 
nossa investigação, como descrito na 
Declaração de Resolução de Erro e Divulgação 
de Cancelamento. 
 
Caso V.Sa. deixe de nos contatar dentro da 
Data de Entrega Pretendida, não seremos 
responsáveis perante V.Sa. por quaisquer erros 
ou problemas com a Remessa. Para maiores 
informações sobre como resolver erros ou 
problemas com uma Transferência de Remessa 
e suas obrigações em conexão a ela, favor, 
consultar a Declaração de Resolução de Erro e 
Divulgação de Cancelamento. 
 
 11. Indenização. V.Sa. reconhece e concorda 
que é pessoalmente responsável por sua 
conduta ao utilizar os Serviços e concorda em 
indenizar e isentar a nós, nossas afiliadas e 
nossos respectivos administradores, diretores, 
funcionários e Agentes, contra todos e 
quaisquer prejuízos, danos, responsabilidades, 
deficiências, reivindicações, ações, sentenças, 
acordos, interesses, compensações, multas, 
penalidades, custos ou despesas de qualquer 
natureza (incluindo mas não limitado a 
honorários advocatícios razoáveis) que 
venhamos a incorrer em conexão com alguma 
reivindicação de terceiros ou de outra forma, em 
relação ao seu uso dos Serviços, ou ao uso dos 
Serviços por qualquer pessoa usando sua 
Conta, ou sua violação deste Acordo ou dos 
direitos de quaisquer terceiros (incluindo mas 
não limitado a direitos de privacidade). Suas 
obrigações descritas neste parágrafo deverão 
prevalecer ao término deste Acordo. 
 
12. Termos e Taxas do Membro Recebedor 
da Rede de Remessas. Para Remessas, seu 
Beneficiário deverá abrir e manter uma conta de 
depósito qualificada com o Membro da Rede de 

Remessas. Tal conta estará sujeita aos termos 
e taxas, como alterados de tempos em tempos, 
aplicáveis à conta, como determinado pelo 
Membro da Rede de Remessas. O BB 
Americas Bank não se responsabiliza por 
quaisquer taxas, encargos ou impostos 
cobrados pelo Membro da Rede de Remessas 
ou pelo governo ou qualquer autoridade fiscal 
do País de destino. 
 
Alguns países possuem restrições que proíbem 
ou limitam menores de idade a fazer certas 
transações financeiras. Antes de designar um 
menor de idade como Beneficiário de uma 
Remessa, é sua responsabilidade garantir que 
tal pessoa possua capacidade legal para 
receber os fundos remetidos para o Membro da 
Rede de Remessas. 
 
Para evitar dúvidas, o BB Americas Bank não 
garante depósitos ou fundos mantidos em 
qualquer conta de um Membro da Rede de 
Remessas, e o BB Americas Bank não se 
responsabiliza por atos ou omissões de 
qualquer Membro da Rede de Remessas. Uma 
vez que os fundos são transferidos para o 
Membro da Rede de Remessas, tais fundos não 
são segurados ou garantidos pela Federal 
Deposit Insurance Corporation [agência 
independente do governo dos EUA de garantia 
de depósitos bancários] ou por qualquer outra 
agência governamental. 
 
13. Taxas. Termos e condições padrão e taxas 
se aplicam a qualquer Conta usada para fazer 
Remessas. Para maiores informações, consulte 
o seu Acordo de Conta. As taxas de Serviços 
deverão variar periodicamente e estão sujeitas 
a mudanças a qualquer momento. Para falar 
com um representante de conta ligue para 1-
855-377-2555 ou consulte a Tabela SRE para 
obter as taxas de transações de Serviços 
atualmente em vigor. As taxas de transações 
cobradas pelos Serviços são deduzidas 
automaticamente de sua Conta e deverão 
aparecer em seu extrato de conta mensal. V.Sa. 
concorda em pagar tais taxas e qualquer 
imposto sobre vendas aplicável e nos autoriza 
a debitar tais valores de sua Conta. Para 
maiores informações sobre taxas de Câmbio, 
por favor, consulte a Seção 16 deste Acordo. 



 

 
14. Saldos Disponíveis. Para Remessas, o 
valor que V.Sa. pode transferir está restrito aos 
fundos disponíveis depositados na Conta, 
assim como aos limites estabelecidos na 
Tabela SRE. V.Sa. somente poderá iniciar uma 
solicitação de Remessa se o débito em sua 
Conta referente à Remessa e às taxas 
aplicáveis não exceder os fundos disponíveis 
em conta, de acordo com nossos registros. Os 
fundos disponíveis em Conta serão 
determinados de acordo com a Política de 
Disponibilidade de Fundos do Banco, como 
descrito em seu Acordo de Conta. 
 
15.  Rejeição de Solicitações de Remessa. 
Nós poderemos rejeitar qualquer solicitação de 
Remessa que exceda os seus saldos 
disponíveis ou os limites estabelecidos na 
Tabela SER, ou por qualquer razão, a nosso 
critério exclusivo. Qualquer notificação de 
rejeição (seja ela verbal, eletrônica ou escrita) 
será efetiva no momento em que for dada. Não 
somos responsáveis perante V.Sa. pela 
rejeição, ou obrigados a pagar juros pelo 
período antes de V.Sa. receber a notificação de 
rejeição. 
 
16. Conversão de Fundos para a Moeda da 
Remessa. Para Remessas que não sejam em 
dólares americanos, o valor a ser enviado a seu 
Beneficiário será convertido de dólares 
americanos para a moeda da Remessa, a uma 
taxa de câmbio determinada pelo BB Americas 
Bank para chegar ao valor da moeda de 
Remessa. Nós transferiremos ao Membro da 
Rede de Remessas o valor na moeda da 
Remessa e não nos responsabilizaremos por 
quaisquer taxas, encargos ou impostos 
cobrados pelo Membro da Rede de Remessas. 
A taxa de câmbio usada para converter os 
fundos do cliente para a moeda da Remessa 
que não seja o dólar americano é a taxa de 
câmbio no varejo. Nós obtemos a moeda 
estrangeira para essas transações à taxa no 
atacado que flutua com frequência, mas poderá 
aproximar-se à taxa de câmbio para tal moeda 
publicada em jornais e serviços de informação 
online. Qualquer diferença de conversão entre 
a taxa de câmbio no varejo e a taxa aplicável de 
câmbio no atacado será retida pelo BB 

Americas Bank como renda, juntamente com 
qualquer taxa de serviço. A diferença estimada 
entre a taxa de câmbio aplicada a sua remessa 
e a taxa de câmbio no atacado em vigor em 
nossos sistemas de remessa será divulgada 
como Margem de Câmbio para cada transação. 
Para obter as taxas de câmbio atuais, contate o 
BB Americas Bank através do telefone 1-855-
377-2555. 
 
Seja em conexão com a Remessa real ou com 
qualquer transferência efetuada por nós com a 
finalidade de disponibilizar tais taxas de câmbio, 
como solicitado por V.Sa. para sua solicitação 
de Remessa, todos os riscos são assumidos 
por V.Sa., exceto se for determinado que tais 
perdas ou danos ocorreram por nossa culpa, e 
então, apenas na medida do valor dos fundos 
em dólares americanos transmitidos, na data da 
transmissão, acrescidos de quaisquer taxas de 
serviço pagas por V.Sa. como parte de tal 
transação. 
 
 17. Cancelamento ou Alteração de 
Remessa. V.Sa. concorda em nos reembolsar 
por quaisquer custos, perdas ou danos que 
venhamos a incorrer em conexão com sua 
solicitação para alterar ou cancelar um pedido 
de Remessa. 
 
Se o Membro da Rede de Remessas não pagar 
ao Beneficiário o valor especificado por V.Sa. 
no Formulário de Requisição, a devolução dos 
fundos transferidos será feita somente após 
termos recebido confirmação do efetivo 
cancelamento da Solicitação de Remessa e 
termos recebido os fundos debitados em 
conexão com a solicitação de Remessa. Se a 
Remessa for pagável em moeda estrangeira, 
nós converteremos tal moeda estrangeira em 
dólares americanos usando a taxa de câmbio 
em vigor quando do cancelamento, e V.Sa. 
deverá arcar com todos os riscos de perda 
atribuíveis às mudanças na taxa de câmbio. 
Sob nenhuma circunstância o valor 
reembolsado deverá exceder o valor original em 
dólares americanos que foi enviado. As taxas 
de transferência não se qualificam para 
reembolso, exceto se de outra forma exigido por 
lei aplicável. 
 



 

Para maiores informações sobre seus direitos 
de alterar ou cancelar uma solicitação de 
Remessa após a termos recebido, favor, 
consultar a Declaração de Resolução de Erro e 
Divulgação de Cancelamento. 
 
18.  Privacidade, Coleta e Divulgação de 
Informações. Nós poderemos coletar ou 
divulgar informações para terceiros sobre V.Sa. 
e suas transações em certas circunstâncias. 
Para maiores informações sobre nossa Política 
de Privacidade, visite nosso site: 
www.bbamericas.com  
 
19. Contas Conjuntas. Se V.Sa. estiver 
usando uma conta conjunta como sua Conta 
designada para remessas, cada um dos 
Titulares da Conta terão amplos poderes e 
autoridade para controlar e para agir 
individualmente em todos os assuntos 
relacionados a tal Conta, como se ela fosse a 
conta individual do Titular da Conta, incluindo 
mas não limitado ao seguinte: (a) qualquer 
Titular da Conta está autorizado a sacar e/ou 
transferir fundos da Conta; e (b) qualquer Titular 
da Conta está autorizado a obter qualquer 
informação referente à Conta.  
 
Nós não teremos obrigação de notificar 
qualquer Titular da Conta com referência a 
qualquer ação feita na Conta ou encargos 
debitados na Conta, ao Formulário de 
Requisição, ou com relação aos Serviços, por 
qualquer Titular da Conta. Apesar do BB 
Americas Bank não ter qualquer obrigação de 
notificar o Titular da Conta com relação a 
quaisquer mudanças ou outras ações 
concernentes à Conta, ao Formulário de 
Requisição, ou com relação aos Serviços feitos 
ou recebidos por um Titular de Conta, o BB 
Americas Bank poderá, independente de 
quaisquer outras disposições contidas neste 
parágrafo, exigir as assinaturas de todos os 
Titulares da Conta a fim de pagar qualquer item 
ou tomar qualquer outra providência relativa à 
Conta. 
 
20. Outros Acordos. Seu uso dos Serviços 
poderá ainda ser afetado pelos acordos 
celebrados por nós para as suas contas no BB 
Americas Bank. Quando V.Sa. especificar uma 

conta do BB Americas Bank como sua Conta 
para os Serviços, isso não muda os acordos 
que V.Sa. já assinou conosco referentes a tais 
contas. V.Sa. deve revisar tais acordos com 
relação a quaisquer taxas aplicáveis, limitações 
no número de transferências que V.Sa. pode 
fazer e outras restrições que podem afetar seu 
uso de uma Conta para os Serviços. Se a Conta 
para os Serviços for uma conta de Poupança, 
regulamentos federais limitam certas 
transferências pré-autorizadas (incluindo mas 
não limitado a Remessas Repetidas Pré-
autorizadas, proteção para saldo a descoberto, 
transferências automáticas, transferências 
online por computadores, transferências por 
telefone e transações com terceiros) de sua 
conta de poupança a seis (6) por mês, não mais 
de três (3) poderão ser feitas por cheque, cartão 
de cheque, pontos de venda ou saques 
similares. Uma taxa ou multa poderá ser 
aplicada para cada item acima de tais limites. 
 
Exceto se expressamente determinado o 
contrário neste instrumento, na eventualidade 
de haver qualquer conflito entre este Acordo e 
qualquer outro documento ou declaração verbal 
(incluindo, sem limitação, o Acordo de Conta), 
os termos deste Acordo deverão prevalecer. 
 
21. Consulta ao Serviço de Atendimento ao 
Cliente. Para consultas, resolução de erro, ou 
solicitações de reembolso, favor liguar para o 
BB Americas Bank no telefone 1-855-377-2555 
ou escreva para nós para o email 
remittance@bbamericas.com ou para o 
endereço abaixo: 
 
Banco do Brasil Americas 
ATTN: Remittances  
1221 Brickell Ave, Suite 2200  
Miami, FL   33131 
 
22.Rescisão. V.Sa. poderá rescindir seu uso 
dos Serviços a qualquer momento escrevendo 
para nós no endereço indicado na Seção 21 
deste Acordo. 
 
Nós poderemos rescindir seu uso de quaisquer 
ou todos os Serviços, a qualquer momento e 
por qualquer razão, sem notificação. Por 
exemplo, seu acesso ao Serviço poderá ser 

http://www.bbamericas.com/
mailto:remittance@bbamericas.com


 

terminado caso sua Conta seja encerrada, se o 
acesso a sua Conta for restringido por qualquer 
razão, se determinarmos que V.Sa. está 
usando o serviço para pagamentos comerciais 
ou de negócios, outro uso indevido do serviço 
ou se V.Sa. não utilizar o Serviço por um certo 
período de tempo. 
  
Quaisquer Remessas que já tivermos 
processado antes da data de rescisão serão 
completadas. V.Sa. é responsável por 
quaisquer Remessas que V.Sa. iniciou antes da 
rescisão. A rescisão não afetará sua 
responsabilidade ou suas obrigações sob a 
égide deste Acordo com relação a Remessas 
que tenhamos processadas  em seu nome. 
 
 23. Proibição de Negócios de Jogos de 
Apostas na Internet. A Unlawful Internet 
Gambling Enforcement Act of 2006 [Lei Contra 
Jogos Ilegais de Aposta na Internet de 2006] 
("Act") proíbe qualquer pessoa engajada na 
atividade de apostas de aceitar pagamentos em 
conexão com Jogos Ilegais de Aposta na 
Internet, incluindo pagamentos feitos através de 
cartões de crédito, transferência eletrônica de 
fundos e cheques. A Lei exige que as 
instituições financeiras dos Estados Unidos, tais 
como o BB Americas Bank, identifiquem, 
bloqueiem ou de outra forma evitem ou proíbam 
tais pagamentos. A fim de cumprir com essa 
Lei, o BB Americas Bank não abrirá ou manterá 
contas para qualquer pessoa e/ou entidades 
envolvidas na Atividade de Jogos Ilegais de 
Apostas pela Internet. Durante todo o tempo 
que V.Sa. mantiver uma Conta com o BB 
Americas Bank, V.Sa. garante e declara ao BB 
Americas Bank que: (a) V.Sa. não está 
envolvido na Atividade de Jogos Ilegais de 
Apostas pela Internet e V.Sa. notificará o BB 
Americas Bank por escrito antes de engajar-se 
em qualquer Atividade de Jogos de Aposta pela 
Internet; (b) V.Sa. não processará transações 
para qualquer pessoa ou entidade envolvida em 
Atividade de Jogos de Aposta pela Internet 
através de sua(s) Conta(s) no BB Americas 
Bank; e/ou (c) V.Sa. não transmitirá o 
pagamento de qualquer aposta relacionada à 
Atividade de Jogos de Aposta pela Internet 
através de sua(s) Conta(s) no BB Americas 
Bank. 

 
24. Alterações. Nós poderemos mudar 
qualquer parte deste Acordo a qualquer 
momento. Por exemplo: poderemos 
acrescentar, excluir ou alterar os termos ou 
serviços. Esses termos incluem taxas e 
encargos de nossos Serviços. A notificação de 
tais mudança poderá ser feita pelo correio ou 
por mensagem eletrônica. Se V.Sa. continuar a 
utilizar seu Serviço após a data efetiva de uma 
mudança, V.Sa. estará indicando sua 
concordância com tal mudança.  Além disso, de 
tempos em tempos, nós poderemos revisar ou 
atualizar o Formulário de Requisição, os 
Serviços e/ou os materiais relacionados, os 
quais poderão tornar obsoletas todas as 
versões anteriores. 
 
25. Renúncias. Não consideraremos 
renunciados quaisquer de nossos direitos ou 
recursos descritos neste Acordo, exceto se tal 
renúncia for feita por escrito e assinada por nós. 
Nenhum atraso ou omissão nossa em exercer 
nossos direitos ou recursos sob a égide deste 
Acordo deverá diminuir ou ser interpretado 
como uma renúncia de tais direitos e recursos. 
Qualquer exercício único ou parcial de um 
direito ou recurso não deverá excluir outros 
exercícios de tal direito ou recurso, ou o 
exercício de qualquer outro direito ou recurso.  
 
26.Cessão. V.Sa. não poderá ceder este 
Acordo ou quaisquer de seus direitos ou 
responsabilidades sob os termos deste Acordo 
a qualquer outra parte. Nós poderemos ceder 
este Acordo, ou qualquer ou todos os seus 
direitos e/ou responsabilidades sob a égide 
deste Acordo, ou ainda delegar qualquer ou 
todos os seus direitos e responsabilidades a 
quaisquer terceiros. 
 
27. Autonomia das Cláusulas. Se ficar 
determinado que qualquer disposição deste 
Acordo for nula ou inválida, o restante deste 
Acordo permanecerá em pleno vigor e eficácia. 
 
28. Idiomas. O inglês é o idioma que controla o 
relacionamento entre V.Sa. e o Banco. O Banco 
poderá traduzir para outros idiomas seus 
formulários, divulgações e propagandas, para 
sua conveniência. Entretanto, caso haja 



 

qualquer discrepância entre os materiais do 
Banco em inglês e os materiais em outro 
idioma, a versão em inglês deverá prevalecer.   
 
29. Lei Aplicável; Local; Jurisdição. Este 
Acordo é governado pelas leis federais 
aplicáveis e pelas leis do Estado da Flórida, 
independente de sua incompatibilidade com os 
conflitos existentes entre as disposições das 
leis do Estado da Flórida (exceto na medida em 
que este Acordo pode e faz variar tais regras e 
leis). As partes deste Acordo submetem-se 
irrevogavelmente à jurisdição exclusiva dos 
tribunais estaduais e federais do Condado de 
Miami-Dade, Flórida. V.Sa. (a) renuncia a 
qualquer direito de pleitear notificação de atos 
processuais ou submissão à jurisdição da forma 
estabelecida neste Acordo, como inválido e 
ineficaz, (b) renuncia a qualquer objeção que 
V.Sa. tenha, a qualquer momento, ao 
estabelecimento do local para quaisquer 
procedimentos judiciais propostos em tal 
tribunal, (c) renuncia a qualquer reivindicação 
de que tais processos tenham sido propostos 
em um foro inconveniente e, (d) renuncia ainda 
ao direito de discordar com relação a tais 
processos, no sentido de que tal tribunal não 
possui jurisdição sobre tal parte. Uma sentença 
final contra V.Sa. (uma cópia autenticada ou 
exemplificada da mesma deverá ser 
considerada evidência conclusiva do fato e do 

valor de qualquer dívida sua sob os termos aqui 
estabelecidos) em qualquer processo deverá 
ser conclusiva e poderá ser aplicada em 
qualquer outra jurisdição através de execução 
de sentença. Nada aqui contido deverá ser 
considerado como impedimento ou de qualquer 
forma limitação do direito do Banco de 
processar ou entrar com qualquer ação judicial 
contra V.Sa. ou qualquer de seus ativos ou 
propriedades, em qualquer tribunal e em 
qualquer jurisdição. 
 
30. RENÚNCIA DE JULGAMENTO POR JÚRI. 
V.SA. RENUNCIA AQUI, CONSCIENTE, 
VOLUNTÁRIA E INTENCIONALMENTE, A 
QUALQUER DIREITO QUE POSSA TER A UM 
JULGAMENTO POR TRIBUNAL DO JÚRI, EM 
QUALQUER PROCESSO, AÇÃO OU LITÍGIO, 
EM QUALQUER TRIBUNAL, COM RELAÇÃO 
A, EM CONEXÃO A, RESULTANTE DE, OU 
DE OUTRA FORMA RELACIONADO A ESTE 
ACORDO E SEU ASSUNTO, SEU USO DOS 
SERVIÇOS OU QUALQUER PADRÃO DE 
CONDUTA, PADRÃO DE NEGOCIAÇÃO, 
DECLARAÇÕES (SEJAM ELAS VERBAIS OU 
ESCRITAS), OU AÇÕES DE QUALQUER 
PARTE NESTE INSTRUMENTO OU 
RELEVANTE À(S) TRANSAÇÃO(ÕES) AQUI 
CONTEMPLADA(S). ESTA DISPOSIÇÃO É 
MOTIVO DETERMINANTE PARA QUE O 
BANCO LHE OFEREÇA OS SERVIÇOS. 

 
 
 
 
  



 

TABELA DE TARIFAS, LIMITES, MEMBROS DA REDE DE REMESSAS  
E MÉTODOS DE ENTREGA DOS SERVIÇOS DE REMESSA PARA O EXTERIOR  

DO BANCO DO BRASIL AMERICAS 
 
Exceto se de outra forma aqui definido, os termos em letras maiúsculas deverão ter o significado dos 
termos atribuídos no Acordo de Serviços de Remessa para o Exterior do Brasil Americas. 
 

Membros da Rede de Remessas, Métodos de Entrega e Limite Diário de Transferência 
 

País Membro da Rede  
de Remessas 

 

Moeda da 
Remessa 

Métodos de Entrega 
Disponíveis 

Limite Diário de 
Transferência  

 (US$) 
Brasil Banco do Brasil, S.A. Real Crédito na Conta DDA  

 
Máximo equivalente a 

R$9.999,99 
     
     
     
     

 
Limites de Transações 

 
Um valor mínimo de transferência se aplica às Remessas e está sujeito a mudança a qualquer 
momento. Para obter os limites mínimos atuais de transferência, fale com um de nossos 
representantes de conta ou ligue para 1-855-377-2555. 
 
O valor mínimo que V.Sa. pode enviar é US$15.00. 
 
V.Sa. não poderá fazer Remessas que excedam quaisquer dos seguintes limites: 
 
(a) Limite Diário por Beneficiário – O limite diário máximo agregado para valores que V.Sa. pode 
transferir para cada Beneficiário, conforme um Acordo de Serviço, está listado acima. 
 
(b) Limite Diário Agregado – Sujeito a qualquer limite mais baixo estabelecido no item (a) acima, o 
limite máximo diário agregado para valores que V.Sa. pode transferir é o máximo equivalente a 
R$9.999,99 por dia. 
 
(c) Limite Cumulativo – Sujeito a cada um dos limites estabelecidos nos itens (a) e (b) acima, e às 
limitações indicadas no item (d) abaixo, o valor máximo agregado que V.Sa. pode enviar durante 
qualquer período contínuo de trinta (30) dias é US$ 50,000.00. Nós poderemos mudar tais limites de 
tempos em tempos sem notificação prévia, com base em questões de segurança, conformidade ou 
fraude.  
 
(d) Limites de Beneficiário pelo Membro da Rede de Remessas – Alguns Membros da Rede de 
Remessas poderão ter limites adicionais sobre o valor que qualquer remetente possa enviar ou que 
qualquer Beneficiário individual possa receber de uma fonte ou de uma combinação de fontes, 
durante um período de tempo especificado. Não nos responsabilizamos se sua remessa for rejeitada 
pelo Membro da Rede de Remessas porque ela excede um ou mais dos limites impostos pelo Membro 
da Rede de Remessas sobre os valores que podem ser recebidos de V.Sa. ou pelo Beneficiário. Na 
data efetiva deste documento, os seguintes Membros da Rede de Remessas relataram os seguintes 
limites de pagamento: 
 



 

 

     
País Membro da Rede  

de Remessas 
 

Limites de Valor Limites de Transação 
Limite Diário de Transferência  

(US$) 
Brasil Banco do Brasil, S.A. Máximo equivalente a 

R$99.999,99 por dia 
Número ilimitado  

de transações por dia 
    
    
    

 
Tarifas 

(Atualmente Isento de Tarifas) 
 

Tarifa Valor 
Tarifa  de Serviço  US$ 4.99 por Remessa Online 

  
  
  

 
 
  



 

DECLARAÇÃO DE RESOLUÇÃO DE ERRO E DIVULGAÇÃO DE CANCELAMENTO 
 
O que V.Sa. deve fazer se acredita que ocorreu um erro ou problema:  
 
Se V.Sa. acredita que houve um erro ou problema com sua transferência de remessa:  
 

• Ligue para 1-855-377-2555; ou 
 

• Escreva para o endereço: 2 S. Biscayne Blvd  #3870    Miami Florida 33131; ou  
 

• Mande um e-mail para: remittances@bbamericas.com 
 
V.Sa. deverá entrar em contato conosco dentro de 180 dias a partir da data que prometemos a V.Sa. 
que os fundos estariam disponíveis ao Beneficiário. Quando nos contatar, favor fornecer as seguintes 
informações:  
 

(1) Seu nome, endereço e número de telefone;  
 

(2) O erro ou problema com a transferência, e porque V.Sa. crê que isso constitui um erro ou 
problema;  
 

(3) O nome da pessoa recebendo os fundos e, se V.Sa. souber, o número de telefone e o endereço 
de tal pessoa; 
 

(4) O valor em dólares da transferência; e  
 

(5) O código de confirmação ou número da transação. 
 

Nós determinaremos se houve ou não um erro em até 90 dias a partir da data em que V.Sa. nos 
contatou e corrigiremos prontamente qualquer erro. Nós o informaremos sobre os resultados obtidos 
em até três dias úteis após completarmos nossa investigação. Se decidirmos que houve um erro, nós 
lhe enviaremos uma explicação por escrito. V.Sa. poderá solicitar cópias de qualquer documento 
utilizado em nossa investigação.  
 
O que V.Sa. deve fazer se deseja cancelar uma transferência de remessa:  
 
V.Sa. tem o direito de cancelar uma transferência de remessa e obter um reembolso de todos os 
fundos que nos foram pagos, incluindo quaisquer taxas. Para cancelar, V.Sa. deverá entrar em contato 
conosco através do telefone 1-855-377-2555 até 30 minutos após o pagamento da transferência. 
Entretanto, se tal transferência de remessa tiver sido agendada por V.Sa. pelo menos três (3) dias 
úteis antes da data da transferência, V.Sa. somente poderá cancelar para receber o reembolso integral 
se recebermos seu pedido de cancelamento pelo menos três (3) dias úteis antes da data agendada 
da transferência. 
 
Quando nos contatar, V.Sa. deverá fornecer informações para nos ajudar a identificar a transferência 
que deseja cancelar, incluindo o valor e o local para onde os fundos foram enviados. Nós 
reembolsaremos seu dinheiro, contanto que os fundos não tenham sido coletados ou depositados na 
conta do Beneficiário. 
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