e-Sign Disclosure - Consent to Receive Information Electronically
In accordance with the E-Sign Act, this Electronic Disclosure and Consent is required to receive your account opening
documents and any communication regarding your account(s) from BB Americas Bank. With your consent, BB Americas
Bank may provide account related information electronically by:
•
•
•
•
•

Displaying it during the opening of your account Online or at a Branch
Displaying it on BB Americas Bank Website
Displaying it on your Online Banking and/or Mobile Banking access
Sending you account information, communications and/or notifications via an encrypted e-mail message or
secure mailbox
Sending you account information, communications and/or notifications via SMS Text Message or Push
Notification to a phone number on file.

You agree that we may send to you any and all communications related to all your BB Americas Bank Accounts
electronically. Examples of such communications to be provided electronically under this consent include but not limited
to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All BB Americas Bank Account Statements
BB Americas Bank Account Agreements
BB Americas Bank Online Banking and Mobile Banking Agreements
Change-in-terms notices related to your account
Electronic Funds Transfers Agreements
Regulatory disclosures
Bank Privacy Notice
Transactional Notices
Any other account-related information

This consent applies to any and all BB Americas Bank account information that you or we elect at any time to provide
electronically. We may, however, continue to provide some account information using paper even if you consent to
receive it electronically. For example, we may continue to send you paper tax forms after your account is opened.
Your consent also permit us to obtain your Electronic Signature in connection with your Account. Before you decide
whether to consent to receive BB Americas Bank Account Information electronically, you should also know:
• It is your responsibility to provide us with true, accurate, and complete e-mail address, contact, and other
information related to your account(s) and to maintain and update promptly any changes to this information. You
can update such information (such as your e-mail address) in the Online Banking or by contacting BB Americas
Bank Customer Support Center at +1-855-377-2555 (USA) | 4003-1448 (Brazil - major cities) 0800-881-1448
(Brazil - other cities) | +1-305-350-1100 (Other countries).
• Your account only offers e-statements. You can withdraw your consent to receive account information
electronically at any time at no charge. If you withdraw your consent to receive account information electronically,
you may not be able to access your Account Online or receive certain electronic communications about your
account, and you will only receive paper account statements. Consequently, you won’t be able to manage your
account and transfers online, use Bill Pay, perform Wire Transfers and use the Mobile Check Deposit feature.
To withdraw your consent, by contacting BB Americas Bank Customer Support Center at +1-855-377-2555
(USA) | 4003-1448 (Brazil - major cities) 0800-881-1448 (Brazil - other cities) | +1-305-350-1100 (Other
countries).
Hardware and Software Requirement
In order to access, view, and retain the electronic communications that we make available to you, you must have the
following:
• A personal computer, laptop, desktop, notebook with an operating system capable of receiving, accessing, displaying,
and either printing or storing communications received from us in electronic form via a plain text formatted e-mail.
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•
•
•
•
•
•
•
•

An e-mail account with an Internet Service Provider;
Adobe Reader version 8.0 or above
Sufficient storage capacity on your computer's hard drive or other data storage unit such as a flash drive;
Microsoft Internet Explorer Versions 9.0, 10.0, and 11.0 (Windows);
Microsoft Edge Versions 38.1*, 40.1* (Windows)
Firefox Versions 19.0, 20.0, 52.0*, 53.0* (Windows and Mac)
Google Chrome Versions 25.0, 26.0, 57.0*, 58.0*
Safari Versions 5.0, 9.0, 10.0* (MAC), Version 5.1 (Windows)

*Recommended for best website experience
Federal Law
You acknowledge this Consent is being provided in connection with a transaction affecting interstate commerce that is
subject to the federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, and that you and we both intend that
this Act apply to the fullest extent possible to validate our ability to conduct business with you by electronic means.
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Consentimento Para Receber Informações Eletronicamente (e-Sign Disclosure)
De acordo com a Lei do E-Sign, esta Divulgação e Consentimento Eletrônico é necessária para receber os documentos
de abertura da sua conta e qualquer comunicação referente às suas contas do BB Americas Bank. Com o seu
consentimento, o BB Americas Bank pode fornecer eletronicamente informações relacionadas à conta das seguintes
formas:
• Demonstrando durante a abertura da sua conta online ou em uma agência;
• Apresentando no website do BB Americas Bank;
• Apresentando em seu acesso ao Online Banking e/ou Mobile Banking;
• Enviando as informações, comunicações e/ou notificações da conta através de e-mail criptografado ou caixa de
Correio segura;
• Enviando as informações, comunicações e/ou notificações da conta através de mensagem de texto ou notificações
Automáticas para o número de telefone registrado em seu cadastro junto ao BB Americas Bank.
Você concorda que podemos enviar eletronicamente a você toda e qualquer comunicação relacionada a todas as suas
contas do BB Americas Bank. Exemplos de tais comunicações a serem fornecidas eletronicamente sob este
consentimento incluem, entre outros, os seguintes:
• Todos os extratos bancários de contas do BB Americas Bank;
• Contratos de conta bancária do BB Americas Bank;
• Contratos de Online Banking e Mobile Banking do BB Americas Bank;
• Notificações de alteração de termos relacionados à sua conta;
• Contratos de transferências eletrônicas de fundos;
• Divulgações regulatórias;
• Termo de Privacidade do Banco;
• Avisos Transacionais;
• Qualquer outra informação relacionada à conta.
Este consentimento aplica-se a toda e qualquer informação da conta do BB Americas Bank que você ou nós elegemos
a qualquer momento para fornecer eletronicamente. Nós podemos, no entanto, continuar fornecendo algumas
informações da conta em papel, mesmo se você consentir em recebê-las eletronicamente. Por exemplo, podemos
continuar enviando formulários fiscais em papel após a abertura da sua conta.
Seu consentimento também nos permite obter sua assinatura eletrônica em conexão com sua conta. Antes de decidir
consentir em receber informações da conta bancária do BB Americas Bank eletronicamente, você também deve saber:
•

•

É sua responsabilidade fornecer-nos o endereço de e-mail, o contato e outras informações relacionadas às
suas contas de forma completa, verdadeira e precisa, e manter e atualizar prontamente quaisquer alterações
nessas informações. Você pode atualizar estas informações (como seu endereço de e-mail) no Online Banking
ou entrando em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente do BB Americas Bank: +1-855-377-2555
(EUA) | 4003-1448 (Brasil - principais cidades) 0800-881-1448 (Brasil - outras cidades) | + 1-305-350-1100
(Outros países).
Sua conta oferece apenas extratos eletrônicos. Você pode revogar seu consentimento para receber informações
eletronicamente da conta a qualquer momento, sem nenhum custo. Se você revogar seu consentimento para
receber informações eletronicamente da conta, você não poderá acessar sua conta online ou receber
determinadas comunicações eletrônicas sobre sua conta, e você receberá extratos de conta apenas em papel.
Consequentemente, você não poderá gerenciar sua conta e transferências on-line, usar Bill Pay, realizar
transferências eletrônicas e usar o serviço de Depósito em Cheque Pelo Aplicativo Móvel. Para revogar seu
consentimento, entre em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente do BB Americas Bank: +1-855377-2555 (EUA) | 4003-1448 (Brasil - principais cidades) 0800-881-1448 (Brasil - outras cidades) | + 1-305-3501100 (Outros países).
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Requisitos de Hardware e Software
Para acessar, visualizar e armazenar comunicados eletrônicos que disponibilizamos a você, será necessário você ter:
• Computador pessoal, laptop, desktop, notebook com um sistema operacional capaz de receber, acessar, exibir e
imprimir ou armazenar comunicados recebidos de nós em formato eletrônico através de um e-mail com formatação
de texto simples;
• Uma conta de e-mail com um provedor de serviços de Internet;
• Adobe Reader Versão 8.0 ou mais recente;
• Capacidade de armazenamento eletrônico suficiente no disco rígido de seu computador ou outra unidade de
armazenamento de dados, como pen drive;
• Microsoft Internet Explorer Versões 9.0, 10.0, e 11.0 (Windows);
• Microsoft Edge Versões 38.1*, 40.1* (Windows);
• Firefox Versões 19.0, 20.0, 52.0*, 53.0* (Windows e Mac);
• Google Chrome Versões 25.0, 26.0, 57.0*, 58.0*;
• Safari Versões 5.0, 9.0, 10.0* (MAC), Versão 5.1 (Windows)
*Recomendado para obter melhor experiência de navegação do website
Lei Federal
Você reconhece e concorda que este Consentimento está sendo fornecido juntamente com uma transação que afeta o
comércio interestadual, sujeito a Lei Federal de Assinaturas Eletrônicas no Comércio Nacional e Global, e que tanto
você (s), quanto nós, pretendemos que a Lei seja aplicável, dentro de seu alcance máximo, de modo a validar a nossa
capacidade de conduzir negócios com você por meios eletrônicos.
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