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FACTS

WHAT DOES BANCO DO BRASIL AMERICAS DO WITH YOUR PERSONAL INFORMATION?

Why?

Financial companies choose how they share your personal information. Federal law gives consumers the right to limit
some but not all sharing. Federal law also requires us to tell you how we collect, share, and protect your personal
information. Please read this notice carefully to understand what we do.

What?

The types of personal information we collect and share depend on the product or service you have with us. This
information can include:
• Social Security number
• Payment history
• Income
• Credit history
• Account balances
• Credit scores

How?

All financial companies need to share customers' personal information to run their everyday business. In the section
below, we list the reasons financial companies can share their customers' personal information; the reasons Banco Do
Brasil Americas chooses to share; and whether you can limit this sharing.

Reasons we can share your personal information

Does Banco Do Brasil Americas share?

Can you limit this sharing?

For our everyday business purposes such as to process your transactions, maintain
your account(s), respond to court orders and
legal investigations, or report to credit bureaus

Yes

No

For our marketing purposes to offer our products and services to you

Yes

No

For joint marketing with other financial companies

No

We don't share

Yes

No

Yes

Yes

For our affiliates to market to you

Yes

Yes

For nonaffiliates to market to you

No

We don't share

For our affiliates' everyday business purposes information about your transactions and experiences
For our affiliates' everyday business purposes information about your creditworthiness

To limit
our
sharing

• Mail the form below
Please note:
If you are a new customer, we can begin sharing your information 30 days from the date we sent this notice. When
you are no longer our customer, we continue to share your information as described in this notice.
However, you can contact us at any time to limit our sharing.

Questions? Call 855-377-2555

Mail-in Form
Mark any/all you want to limit:
Do not share information about my creditworthiness with your affiliates for their everyday business purposes.
Do not allow your affiliates to use my personal information to market to me.
Name

Mail to:
Banco do Brasil Americas

Address

Attn: Regulatory Compliance Department

City, State, ZIP,
Country

1221 Brickell Ave Suite 2200

Account #

Miami, FL 33131
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What We Do
How does Banco Do Brasil
Americas protect my personal
information?

To protect your personal information from unauthorized access and use, we use security
measures that comply with federal law. These measures include computer safeguards and
secured files and buildings.
We also maintain physical, electronic and procedural safeguards that comply with federal
standards to protect your nonpublic personal information.

How does Banco Do Brasil
Americas collect my personal
information?

We collect your personal information, for example, when you
• Open an account
• Apply for financing
• Apply for a loan
• Make a wire transfer
• Make deposits or withdrawals from your account
We also collect your personal information from others, such as credit bureaus, affiliates, or
other companies.

Why can't I limit all sharing?

Federal law gives you the right to limit only
• sharing for affiliates' everyday business purposes - information about your
creditworthiness
• affiliates from using your information to market to you
• sharing for nonaffiliates to market to you
State laws and individual companies may give you additional rights to limit sharing. See below for
more on your rights under state law.

What happens when I limit
sharing for an account I hold
jointly with someone else?

Your choices will apply to everyone on your account.

Definitions
Affiliates

Companies related by common ownership or control. They can be financial and nonfinancial companies.
 Our affiliates include:
 Companies with a Banco do Brasil name

Nonaffiliates

Companies not related by common ownership or control. They can be financial and nonfinancial companies.
 Banco Do Brasil Americas does not share with nonaffiliates so they can market to you.

Joint Marketing

A formal agreement between nonaffiliated financial companies that together market financial
products or services to you.
 Banco Do Brasil Americas doesn't jointly market.

Other Important Information
For Alaska, Illinois, Maryland and North Dakota Customers. We will not share personal information with nonaffiliates
either for them to market to you or for joint marketing - without your authorization.
For California Customers. We will not share personal information with nonaffiliates either for them to market to you or for joint
marketing - without your authorization. We will also limit our sharing of personal information about you with our affiliates to
comply with all California privacy laws that apply to us.
For Massachusetts, Mississippi and New Jersey Customers. We will not share personal information from deposit or share
relationships with nonaffiliates either for them to market to you or for joint marketing - without your authorization.
For Vermont Customers. We will not share personal information with nonaffiliates for them to market to you without your
authorization and we will not share personal information with affiliates or for joint marketing about your creditworthiness without
your authorization.
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FATOS
Por quê

O quê?

Como?

O QUE O BANCO DO BRASIL AMÉRICAS FAZ COM SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS?
As empresas financeiras escolhem como elas compartilham suas informações pessoais. A lei federal dá aos
consumidores o direito de limitar alguns, mas não todos os compartilhamentos. A lei federal também nos obriga a
dizer-lhe como nós coletamos, compartilhamos e protegemos as suas informações pessoais. Leia este aviso com
atenção para entender o que fazemos.
Os tipos de informações pessoais que coletamos e compartilhamos dependem do produto ou do serviço que
você tem com o banco. Essas informações podem incluir:
• Número de Social Security
• Históricos de Pagamento
• Renda
• Histórico de Crédito
• Saldo das contas
• Contagens de Crédito
Todas as empresas do ramo financeiro precisam compartilhar informações pessoais dos clientes para operar os
seus negócios todos os dias. Na seção abaixo, listamos as razões pelas quais as empresas do ramo financeiro
podem compartilhar as informações pessoais dos seus clientes; as razões que o Banco do Brasil Américas
escolhe para compartilhar e se você pode limitar o compartilhamento destas informações.

Razões pelas quais podemos compartilhar suas informações
pessoais

Para os nossos propósitos comerciais cotidianos como processar suas transações, manter a(s) sua(s) conta(s), responder a
ordens judiciais e investigações legais ou relatar para agências de crédito
Para os nossos propósitos de marketing para oferecer nossos produtos e serviços para você
Para o marketing conjunto com outras empresas financeiras
Para fins comerciais cotidianos de nossos afiliados –
informações sobre suas transações e experiências
Para fins comerciais cotidianos de nossos afiliados –
informações sobre a sua fiabilidade creditícia
Para os nossos afiliados ofertarem para você
Para os não afiliados ofertarem para você

Para limitar o nosso
compartilhamento

Dúvidas?

O Banco do Brasil
Américas compartilha?

Você pode limitar esse
compartilhamento?

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não Compartilhamos

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não Compartilhamos

• Envie o formulário abaixo
Observe que:
Se você for um cliente novo nós poderemos começar a compartilhar suas informações em 30 dias a partir
da data em que lhe enviamos este aviso. Quando você já não é mais cliente, continuamos a compartilhar
suas informações conforme descrito no presente aviso.
No entanto, você pode entrar em contato conosco a qualquer momento para limitar o nosso
compartilhamento.
Ligue
para 855-377-2555

Marque qualquer coisa/tudo o que você quiser limitar:
Não compartilhe informações sobre a minha fiabilidade creditícia com seus afiliados para os seus fins
comercias cotidianos.
Não permita que seus afiliados usem as minhas informações pessoais para ofertarem para mim.
Formulário de
Postagem

Nome
Endereço
Cidade, Estado,
Cep, Pais:
Número de Conta

Enviar para:
Banco do Brasil Americas
Attn: Regulatory Compliance Department
1221 Brickell Ave Suite 2200
Miami, FL 33131
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O que fazemos
Como o Banco do Brasil
Américas protege as minhas
informações pessoais?

Para proteger suas informações pessoais contra acesso e uso não autorizados, usamos medidas
de segurança, conforme a lei federal. Essas medidas incluem proteções de computador e
arquivos e edifícios seguros. Também mantemos proteções físicas, eletrônicas e de
procedimentos que cumprem os padrões federais para proteger suas informações pessoais não
públicas.

Como o Banco do Brasil
Américas coleta as minhas
informações pessoais?

Coletamos as suas informações pessoais, por exemplo, quando você
• Abre uma conta
• Solicita Financiamento
• Solicita um empréstimo
• Realiza uma transferência bancária
• Realiza depósitos ou saques através de sua conta
Também coletamos suas informações pessoais de outras fontes, como agências de
crédito, afiliadas ou outras empresas.

Por que não posso limitar todos
os compartilhamentos?

A lei federal lhe dá o direito de limitar apenas:
 O compartilhamento para fins comerciais cotidianos das afiliadas - informações
sobre a sua fiabilidade creditícia
 Os afiliados de usar as suas informações para comercializarem para você
 O compartilhamento para os não afiliados comercializarem para você
As leis estaduais e as empresas podem dar-lhe direitos adicionais para limitar o compartilhamento.
Veja abaixo mais informações sobre os seus direitos de acordo com a lei estadual.

O que acontece quando eu
limito o compartilhamento de
uma conta que possuo em
conjunto com outra pessoa?

Suas escolhas serão aplicadas a todos em sua conta.

Definições
Afiliados

Não Afiliados

Marketing Conjunto

Empresas relacionadas por propriedade ou controle comum. Eles podem ser empresas do
ramo financeiro e não financeiro.
 Nossos afiliados incluem:
 Empresas com um nome do Banco do Brasil
Empresas não relacionadas por propriedade ou controle comum. Eles podem ser empresas do
ramo financeiro e não financeiro.
 O Banco Do Brasil Américas não compartilha com não afiliados para que eles possam
comercializar para você.
Um acordo formal entre as empresas financeiras não afiliadas, que juntas comercializam
produtos ou serviços financeiros para você.
 O Banco do Brasil Américas não faz marketing conjunto.

Outras Informações Importantes
Para clientes do Alasca, Illinois, Maryland e Dakota do Norte. Não compartilharemos informações pessoais com não afiliados, seja para
que eles comercializem para você ou para marketing conjunto - sem a sua autorização.
Para clientes na Califórnia. Não compartilharemos informações pessoais com não afiliados, seja para que eles comercializem para
você ou para marketing conjunto - sem a sua autorização. Também limitaremos o nosso compartilhamento de informações pessoais
com nossos afiliados para cumprir com todas as leis de privacidade da Califórnia que se apliquem a nós.
Para clientes de Massachusetts, Mississippi e New Jersey. Não compartilharemos informações pessoais de depósito ou relações de
ações com não afiliados, seja para que eles comercializem para você ou para marketing conjunto - sem a sua autorização.
Para clientes em Vermont. Não compartilharemos informações pessoais com não afiliados para que eles comercializem para você
sem a sua autorização e não compartilharemos informações pessoais com afiliados ou para marketing conjunto sobre a sua
fiabilidade creditícia sem a sua autorização.

