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Prospecto de Informações Essenciais 

 

O BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. (“Mizuho”), na forma da regulamentação em vigor, apresenta por meio 

deste prospecto, informações essenciais relativas à abertura e manutenção de conta de depósitos, que o 

Cliente deve conhecer previamente a contratação, sendo que o presente prospecto não substitui ou 

afasta a leitura integral do contrato celebrado entre as partes. 

 

1. PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DA CONTA: Mediante a aprovação prévia do cadastro do Cliente, a 

abertura da Conta de Depósitos será formalizada por meio de Contrato De Prestação De Serviços De Conta 

De Depósitos, celebrado entre o Mizuho e o Cliente. 

 

2. REGRAS BÁSICAS: A Conta será movimentada por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou 

qualquer outro meio de transferência de recursos que venha a ser adotado pelo Mizuho. A TED poderá 

ser processada por meio: (i) de Carta de Solicitação de TED; ou (ii) dos serviços de internet banking do 

Mizuho (“IBK”), sendo que para tanto o Cliente: (a) deverá celebrar com o Mizuho o Contrato de Adesão 

a Serviços de Internet Banking Empresarial, aderindo a todos os termos e condições lá dispostos e em 

seus respectivos anexos; e (b) receberá uma cópia do Manual do Usuário – Internet Banking Empresarial 

do Mizuho. 

 

3. TARIFAS BANCÁRIAS: Poderão ser cobradas tarifas permitidas pela regulamentação aplicável em vigor, 

de acordo com a Tabela de Tarifas de Serviços Bancários disponível em:   

www.mizuhogroup.com/americas/brazil 

 

4. RISCOS EXISTENTES, MEDIDAS DE SEGURANÇA E CONTROLE: O Mizuho adota várias medidas de 

segurança, incluindo sistemas de identificação pessoal baseados em assinaturas, senhas, códigos, entre 

outros. Os meios de identificação eletrônicos são de uso pessoal e intransferível. Em operações realizadas 

em canais eletrônicos, o Cliente deve utilizar equipamentos com sistemas de segurança atualizados. Em 

http://www.mizuhogroup.com/americas/brazil
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caso de perda, roubo ou furto de token ou conhecimento de sua senha por terceiros, comunique 

imediatamente ao Mizuho por meio de nossos canais de atendimento.  

 

5. INFORMAÇÕES CADASTRAIS: Todas as Pessoas Jurídicas que desejarem se habilitar aos produtos e 

serviços do Mizuho deverão efetuar previamente o cadastro e mantê-lo atualizado, informando por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias úteis, sempre que solicitado ou sempre que houver, toda e qualquer 

alteração em seus dados cadastrais. O Cliente deverá fornecer ao Mizuho a Ficha Cadastral totalmente 

preenchida e assinada, bem como toda e qualquer documentação e/ou informação complementar 

solicitada pelo Mizuho, que este julgar necessária. O Mizuho poderá adotar as providências necessárias, 

inclusive eventuais bloqueios na movimentação de conta, caso identifique a existência de dados 

incorretos ou desatualizados.  

 

6. PROCEDIMENTOS PARA ENCERRAMENTO DA CONTA: A conta poderá ser encerrada mediante 

comunicação prévia, por escrito, de uma das partes à outra com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

O Mizuho adotará as providências necessárias e referentes ao encerramento da Conta, no prazo de até 

30 (trinta) dias corridos contados da data da respectiva comunicação do encerramento. Após este prazo, 

o Mizuho expedirá aviso ao Cliente, sendo admitida inclusive a utilização de meios eletrônicos para tanto, 

confirmando o encerramento da Conta e a respectiva data ou, na sua impossibilidade, as razões que 

inviabilizaram tal encerramento. Cabe ao Cliente manter a Conta provida de fundos suficientes até o 

integral cumprimento de todos os compromissos assumidos com o Mizuho, ou decorrentes de 

disposições legais. O Mizuho encerrará, compulsoriamente, a conta de depósito quando for verificada 

irregularidade nas informações prestadas julgadas de natureza grave e/ou fraude, as quais serão 

comunicadas ao BACEN, ou na hipótese de inatividade ou movimentação com indícios de prática 

relacionadas a lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.  

 

7. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: O Mizuho realiza o tratamento de certos dados pessoais e reconhece 

que o uso adequado e a salvaguarda de dados pessoais são responsabilidades sociais importantes. O 

Mizuho emprega todos os esforços para assegurar que os dados pessoais sejam adequadamente 

utilizados e protegidos, e que as leis e regulamentos aplicáveis sejam rigorosamente observados.  
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A solicitação de informações sobre o tratamento de Dados Pessoais pode ser enviada através do 

preenchimento do formulário disponível em: 

www.mizuhogroup.com/americas/brazil/data-protection  

 

8. DÚVIDAS/ SOLICITAÇÕES: Em caso de dúvidas ou para maiores informações, acesse: 

www.mizuhogroup.com/americas/brazil/contacts  

http://www.mizuhogroup.com/americas/brazil/data-protection
http://www.mizuhogroup.com/americas/brazil/contacts

