
Produtos e Serviços
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento 30,00R$        - Isento Isento

Cheques

1,50R$          10 Ilimitado Ilimitado

12,30R$        - + 8 8

7,00R$          - + 5 5

4,90R$          - + 50 50

Extratos (1)

1,35R$          2 Ilimitado Ilimitado

1,35R$          - + Ilimitado Ilimitado
Saques

1,70R$          4 Ilimitado Ilimitado

Transferências
8,80R$          - + 20 20

17,00R$        - + 4 4

0,95R$          

1,30R$          

30,00R$        - + 5 5

Outros Serviços

1,75R$          - Ilimitado Ilimitado

10,00R$        - + 10 10

5,00R$          - + 2 2

4,50R$          - + 1 1

3,15R$          - + 5 5

1.572,25R$     
124,80R$        

1.447,45R$     

* Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas, excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais)

***Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Informações Gerais:
a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A adesão, a alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviço serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;
d) Clientes sem adesão a pacote fazem jus aos Serviços Essenciais automaticamente.
e) Disponibilidades do pacote: 
                       -Modalidades de contas:  todas as contas encarteiradas como Private;
f) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de antecedência.

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País,  limitados a 4 transações.
(4) O serviço de mensageiro/courier está disponível somente nas Agências do Banco do Brasil Estilo e Escritórios Private.
(5) Serviço cobrado mensalmente.
(6) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas
(7) Tarifa referente ao serviço de depósito de cheque via mobile, cobrado por evento.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Transferência por meio de DOC/TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Transferência por meio de DOC/TED - Presencial ou Pessoal

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos
Ilimitado Ilimitado

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Pacote Private Premium

Valor 
Individual *

Serviços 
gratuitos ***

Fornecimento de folhas de cheque (6)

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

(1) As consultas aos serviços de Extratos,
Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal 

** Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas individuais. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor 
valor.

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

2

Ordem de Pagamento - Terminais de Autoatendimento e Internet

Serviços de Courier (4)

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (5)

Extrato Unificado postado (necessária adesão específica) (1)

Depósito Identificado (7)

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

Economia

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Saque de conta de depósitos à vista (3)

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento 30,00R$        - Isento Isento

Cheques

1,50R$          10 Ilimitado Ilimitado

12,30R$        - + 2 2

7,00R$          - + 2 2

4,90R$          - + 12 12

Extratos (1)

1,35R$          2 Ilimitado Ilimitado

1,35R$          - + 20 20
Saques

1,70R$          4 Ilimitado Ilimitado

Transferências
8,80R$          - + 6 6

17,00R$        - + 2 2

0,95R$          

1,30R$          

Outros Serviços

1,75R$          - Ilimitado Ilimitado

10,00R$        - + 2 2

5,00R$          - + 1 1

4,50R$          - + 1 1

3,15R$          - + 2 2

510,60R$        
64,90R$          

445,70R$        

* Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas, excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais)

***Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Informações Gerais:
a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;

d) Clientes sem adesão a pacote fazem jus aos Serviços Essenciais automaticamente.
e) Disponibilidades do pacote: 
                       -Modalidades de contas:  todas as contas encarteiradas como Private;
f) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.
Observações:
Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de antecedência.

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País,  limitados a 4 transações.
(4) O serviço de mensageiro/courier está disponível somente nas Agências do Banco do Brasil Estilo e Escritórios Private.
(5) Serviço cobrado mensalmente.
(6) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas
(7) Tarifa referente ao serviço de depósito de cheque via mobile, cobrado por evento.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Pacote Private Especial

Valor 
Individual *

Serviços 
gratuitos ***

Fornecimento de folhas de cheque (6)

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Saque de conta de depósitos à vista (3)

Transferência por meio de DOC/TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Transferência por meio de DOC/TED - Presencial ou Pessoal

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

Economia

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos
Ilimitado Ilimitado

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Serviços de Courier (4)

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (5)

Extrato Unificado postado (necessária adesão específica) (1)

Depósito Identificado (7)

2

b) A adesão, a alteração ou o cancelamento de Pacot
c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 

(1) As consultas aos serviços de Extratos,
Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal 

** Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas individuais. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor 
valor.

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento 30,00R$        - Isento Isento

Cheques

1,50R$          10 Ilimitado Ilimitado

12,30R$        - + 4 4

7,00R$          - + 4 4

4,90R$          - + 30 30

Extratos (1)

1,35R$          2 Ilimitado Ilimitado

1,35R$          - + Ilimitado Ilimitado
Saques

1,70R$          4 Ilimitado Ilimitado

Transferências
8,80R$          - + 13 13

17,00R$        - + 2 2

0,95R$          2

1,30R$          0

Outros Serviços

1,75R$          - Ilimitado Ilimitado

10,00R$        - + 10 10

5,00R$          - + 1 1

4,50R$          - + 1 1

3,15R$          - + 4 4

1.049,90R$     
80,55R$          

969,35R$        

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Informações Gerais:
a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A adesão, a alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Disponibilidades de pacotes: 

- Todas as contas encarteiradas como Estilo;

e) Nas franquias estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.
Observações:

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.
(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.
(4) O serviço de mensageiro/courier está disponível somente nas Agências do Banco do Brasil Estilo e Escritórios Private.
(5) Serviço cobrado mensalmente.
(6) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.
(7) Tarifa referente ao serviço de depósito de cheque via mobile.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil

������������	�
��

Preço Pacote

Economia

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Somatório Tarifas Individuais**

Serviços de Courier (4)

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (5)

Extrato Unificado postado (necessária adesão específica) (1)

Depósito Identificado (7)

Serviços 
gratuitos ***

Transferência por meio de DOC/TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Transferência por meio de DOC/TED - Presencial ou Pessoal

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Saque de conta de depósitos à vista (3)

Valor 
Individual *

Fornecimento de folhas de cheque (6)

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Estilo Premium

Ilimitado Ilimitado
Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física                  

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento 30,00R$       - Isento Isento - Isento Isento

Cheques

Fornecimento de folhas de cheque (6) 1,50R$         10 Ilimitado Ilimitado 10 Ilimitado Ilimitado

12,30R$       - + 2 2 - + 2 2

7,00R$         - + 2 2 - + 2 2

4,90R$         - + 12 12 - + 12 12

Extratos (1)

1,35R$         2 Ilimitado Ilimitado 2 Ilimitado Ilimitado

1,35R$         - + 5 5 - + 20 20

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 Ilimitado Ilimitado 4 Ilimitado Ilimitado

Transferências

8,80R$         - + 8 8 - + 6 6

17,00R$       - - - - + 2 2

0,95R$         

1,30R$         

Outros Serviços

1,75R$         - Ilimitado Ilimitado - Ilimitado Ilimitado

10,00R$       - + 4 4 - + 2 2

5,00R$         - + 1 1 - + 1 1

4,50R$         - + 1 1 - + 1 1

3,15R$         - + 0 0 + 2 2

487,65R$      510,60R$        
59,95R$        65,00R$          

427,70R$      445,60R$        

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Pacote Estilo Especial - Denominação Anterior: Modalidade 50

Informações Gerais:
a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A adesão, a alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Disponibilidades de pacotes: 

- Todas as contas encarteiradas como Estilo;

e) Nas franquias estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.
Observações:

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.
(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.
(4) O serviço de mensageiro/courier está disponível somente nas Agências do Banco do Brasil Estilo e Escritórios Private.
(5) Serviço cobrado mensalmente.
(6) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.
(7) Tarifa referente ao serviço de depósito de cheque via mobile.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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Economia Economia

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Serviços de Courier (4)

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (5)

Extrato Unificado postado (necessária adesão específica) (1)

Depósito Identificado (7)

Somatório Tarifas Individuais** Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote Preço Pacote

Transferência por meio de DOC/TED - Presencial ou Pessoal

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de Autoatendimento e 
outros meios eletrônicos

2 + 38 40 2 Ilimitado Ilimitado
Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Transferência por meio de DOC/TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros 
meios eletrônicos

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física                  

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Estilo Estilo Especial

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento 30,00R$       - Isento Isento - Isento Isento

Cheques

Fornecimento de folhas de cheque (6) 1,50R$         10 + 10 20 10 + 30 40

12,30R$       - + 1 1 - + 2 2

7,00R$         - + 1 1 - + 1 1

4,90R$         - + 8 8 - + 10 10

Extratos (1)

1,35R$         2 + 28 30 2 Ilimitado Ilimitado

1,35R$         - + 5 5 - + 10 10

Saques
Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 + 20 24 4 Ilimitado Ilimitado

Transferências

17,00R$       - - - - + 2 2

0,95R$         

1,30R$         

Outros Serviços

1,75R$         - + 12 12 - + 12 12

10,00R$       - - - - - -

5,00R$         - + 1 1 - + 1 1

4,50R$         - + 1 1 - + 1 1

3,15R$         - - - + 1 1

230,55R$      390,55R$        
47,10R$        55,10R$          

183,45R$      335,45R$        

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:
a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A adesão, a alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Disponibilidades de pacotes: 

- Contas Eletrônica, Especial Eletrônica, Comum, Classic, Ouro, Ouro Executivo e Estilo.

e) Nas franquias estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.
Observações:

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.
(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.
(4) O serviço de mensageiro/courier está disponível somente nas Agências do Banco do Brasil Estilo e Escritórios Private.
(5) Serviço cobrado mensalmente.
(6) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.
(7) Tarifa referente ao serviço de depósito de cheque via mobile.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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��

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física                  

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

Depósito Identificado (7)

Transferência por meio de DOC - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios 
eletrônicos

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de Autoatendimento e 
outros meios eletrônicos

Extrato Unificado postado (necessária adesão específica) (1)

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

- + 3

Personalizado Personalizado Especial

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

8,80R$         - + 2
Transferência por meio de TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios 
eletrônicos

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

3

Economia

Somatório Tarifas Individuais** Somatório Tarifas Individuais**

Ilimitado Ilimitado

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal
2 + 32 34 2

Preço Pacote Preço Pacote

Economia

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Serviços de Courier (4)

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (5)

2

Transferência por meio de DOC/TED -  Presencial ou Pessoal

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços 
Valor Individual 

(R$) **

Quantidade 

Incluída no 

pacote

Valor Total (R$)

Serviços 

gratuitos por 

mês***

Quantidade total 

por mês

Cadastro

Confecção de cadastro para início de relacionamento R$ 30,00 Isento - - Isento

Cheques

Fornecimento de folhas de cheques R$ 1,50 10 10 20

Extratos 

Fornecimento de extrato mensal R$ 1,35 6 2 8

Fornecimento de extrato de um período R$ 1,35 4 - 4

Saques

Saque R$ 1,70 8 4 12

Transferências

Transferência por meio de DOC  

Transferência por meio de TED 

Transferência entre contas na própria instituição R$ 0,95 6 2 8

 R$           74,20 
 R$           35,95 

 R$           38,25 

Informações Gerais:
a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A adesão, a alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviço serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;
d) Clientes sem adesão a pacote fazem jus aos Serviços Essenciais automaticamente;
e) Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de antecedência;

g) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.
h) As transferências por meio de DOC/TED podem ser realizadas em qualquer canal de atendimento.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais
| SAC BB - 0800 729 0722

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais
| Ouvidoria - 0800 729 5678

Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)
| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil

������������	�
��

f) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e Banco Central.

Padronizado IV

R$ 26,40

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal 
de entrega de menor valor.

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). 
*** Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

R$ 5,70

R$ 13,60

R$ 8,10

R$ 5,40

R$ 15,00

Economia

As transações que excederem os limites definidos na franquia dos pacotes e nos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor;

- 3

Somatório Tarifas Individuais**
Preço Pacote

R$ 8,80 3

Pacote de Serviços  Pessoa Física                  

Divulgado em 30.06.2016                            
Vigência a partir de 30.07.2016

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.70.247-9 - Jun/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361
 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços 
Valor Individual 

(R$) **

Quantidade 

Incluída no 

pacote

Valor Total (R$)

Serviços 

gratuitos por 

mês***

Quantidade total 

por mês

Cadastro

Confecção de cadastro para início de relacionamento R$ 30,00 Isento - - Isento

Cheques

Fornecimento de folhas de cheque R$ 1,50 5 R$ 7,50 10 15

Extratos 

Fornecimento de extrato mensal R$ 1,35 6 R$ 8,10 2 8

Fornecimento de extrato de um período R$ 1,35 4 R$ 5,40 - 4

Saques

Saque R$ 1,70 6 R$ 10,20 4 10

Transferências

Transferência por meio de DOC  

Transferência por meio de TED

Transferência entre contas na própria instituição R$ 0,95 4 2 6

 R$           52,60 
 R$           24,05 

 R$           28,55 

Informações Gerais:
a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A adesão, a alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviço serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;
d) Clientes sem adesão a pacote fazem jus aos Serviços Essenciais automaticamente;
e) Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de antecedência;

g) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.
h) As transferências por meio de DOC/TED podem ser realizadas em qualquer canal de atendimento.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais
| SAC BB - 0800 729 0722

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais
| Ouvidoria - 0800 729 5678

Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)
| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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Padronizado III

R$ 17,60

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal 
de entrega de menor valor.

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). 
*** Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Pacote de Serviços  Pessoa Física                  

Divulgado em 30.06.2016                            
Vigência a partir de 01.09.2016

BANCO DO BRASIL S.A.

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e Banco Central.

- 2

Somatório Tarifas Individuais**

R$ 8,80 2

As transações que excederem os limites definidos na franquia dos pacotes e nos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor;

Preço Pacote

Economia

R$ 3,80

f) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

Mod. 0.70.247-9 - Jun/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361
 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços 
Valor Individual 

(R$) **

Quantidade 

Incluída no 

pacote

Valor Total (R$)

Serviços 

gratuitos por 

mês***

Quantidade total 

por mês

Cadastro

Confecção de cadastro para início de relacionamento R$ 30,00 Isento - - Isento

Extratos 

Fornecimento de extrato mensal R$ 1,35 2 R$ 2,70 2 4

Fornecimento de extrato de um período R$ 1,35 2 R$ 2,70 - 2

Saques
Saque R$ 1,70 4 R$ 6,80 4 8

Transferências

Transferência entre contas na própria instituição R$ 0,95 2 R$ 1,90 2 4

 R$           14,10 

 R$           11,55 

 R$             2,55 

* Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). 

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A adesão, a alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviço serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;
d) Clientes sem adesão a pacote fazem jus aos Serviços Essenciais automaticamente;
e) Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de antecedência;

g) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Produtos e Serviços 
Valor Individual 

(R$) **

Quantidade 

Incluída no 

pacote

Valor Total (R$)

Serviços 

gratuitos por 

mês***

Quantidade total 

por mês

Cadastro

Confecção de cadastro para início de relacionamento R$ 30,00 Isento - - Isento

Cheques

Fornecimento de folhas de cheque R$ 1,50 2 R$ 3,00 10 12

Extratos 

Fornecimento de extrato mensal R$ 1,35 4 R$ 5,40 2 6

Fornecimento de extrato de um período R$ 1,35 2 R$ 2,70 - 2

Saques

Saque R$ 1,70 4 R$ 6,80 4 8

Transferências

Transferência por meio de DOC 

Transferência por meio de TED

Transferência entre contas na própria instituição R$ 0,95 2 2 4

 R$           28,60 
 R$           18,45 

 R$           10,15 

Informações Gerais:
a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A adesão, a alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviço serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;
d) Clientes sem adesão a pacote fazem jus aos Serviços Essenciais automaticamente;
e) Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de antecedência;

g) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.
h) As transferências por meio de DOC/TED podem ser realizadas em qualquer canal de atendimento.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais
| SAC BB - 0800 729 0722

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais
| Ouvidoria - 0800 729 5678

Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)
| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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As transações que excederem os limites definidos na franquia dos pacotes e nos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor;

f) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

Padronizado II

R$ 8,80

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e Banco Central.

*** Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

As transações que excederem os limites definidos na franquia dos pacotes e nos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor;

f) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

Somatório Tarifas Individuais**
Preço Pacote

Pacote de Serviços  Pessoa Física                  

Divulgado em 30.06.2016                            
Vigência a partir de 30.07.2016

BANCO DO BRASIL S.A.

Padronizado I

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

Economia

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal 
de entrega de menor valor.

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). 
*** Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Economia

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). 

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal 
de entrega de menor valor.

R$ 8,80 1 - 1

R$ 1,90

Mod. 0.70.247-9 - Jun/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361
 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual **
Serviços 

gratuitos***
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento 30,00R$        -  + 1 1

Cheques

Fornecimento de folhas de cheque 1,50R$          10  + 2 12

Extratos (1)

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2) 1,35R$          2  + 2 4

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista 1,35R$          -  + 2 2

Saques
Saque de conta de depósitos à vista (3)

1,70R$          4  + 8 12

Transferências
Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos 0,95R$          

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal (4) 1,30R$          

Outros Serviços

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB 1,75R$           + 1 1

Somatório Tarifas Individuais *  R$         33,25 

 R$         12,00 

 R$         21,25 

* Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas, excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais)

***Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Pacote Gerações - Denominação Anterior: Universitário

Pacote disponível para novas adesões a partir de 25/12/2016 para BB Conta Universitária.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;

b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviço serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Clientes sem adesão a pacote fazem jus aos Serviços Essenciais automaticamente.

e) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizados para fins de consumo da franquia do pacote.
(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País,  limitados a 4 transações.
(4) Na franquia estão incluídas as transferências no Guichê de Caixa,  limitadas a  2 transações.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)
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Quantidades e valores estão sujeitos a 

** Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas individuais. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor 
valor.

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física                  

Divulgado em 25.11.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Preço Pacote

Economia

-

Pacote Gerações

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

2 12 + 10

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *

Extratos 

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista 

Saques
Saque de conta de depósitos à vista R$ 1,70

Transferências

Transferência por meio de DOC - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Transferência por meio de TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos R$ 0,95

Ordem de Pagamento (ORPAGs) - Terminais de Autoatendimento e Internet R$ 30,00

Outros Serviços

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB R$ 1,75

* Antigo Pacote Digital

Pacote Conta Eletrônica é exclusivo para as características de contas denominadas abaixo**: 

     - Conta Eletrônica: conta sem limite de crédito, movimentada por cartão (sem uso de cheques).
     - Conta Especial Eletrônica: conta com limite de crédito, movimentada por cartão (sem uso de cheques).

Na franquia do Pacote Conta Eletrônica somente estão incluídas transações por meios eletrônicos.
Transações que demandem atendimento pessoal serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas em vigor.

Informações Gerais:
a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A adesão, alteração ou cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que for efetivada.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil

������������	�
��

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa ������

����	
��
��	����������������������������������������

Vigência a partir de 28.09.2016

R$ 8,80

Pacote Conta Eletrônica não guarda nenhum vínculo com os atendimentos prestados nos Escritórios Digitais, Atendimento Digital ou outras formas de atendimento que configure não 
presencial como: e-mail; chat; vídeo-conferência e telefone.

 - Pacote não disponível para novas adesões

Conta Eletrônica*

R$ 1,35

Isento

Isento

IsentoR$ 1,35

Serviços Incluídos no Pacote

 Isento Preço Pacote   R$

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho 
Monetário Nacional e Banco Central.

Isento

Isento

-

Isento

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento 30,00R$        - + 1 1

Cheques
Fornecimento de folhas de cheque (4) 1,50R$          10 - 10

Extratos (1)

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2) 1,35R$          2 - 2

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista 1,35R$          - + 2 2

Saques
Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$          4 + 6 10

Transferências

0,95R$          

1,30R$          

 R$         20,50 

 Isento 

 R$         20,50 

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;

b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Disponibilidades de pacotes: 

Pacote JOVEM - NÃO DISPONÍVEL PARA NOVAS ADESÕES.

e) Nas franquias estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.

(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.

(4) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil

������������	�
��

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

102

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de Autoatendimento e 
outros meios eletrônicos

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

Economia

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho 
Monetário Nacional e Banco Central.

+ 8

Jovem

Serviços 
gratuitos ***

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento R$ 30,00 - + 1 1 - + 1 1

Cheques

1,50R$         10 - 10 10 + 2 12

Extratos (1)

1,35R$         2 + 2 4 2 + 2 4

1,35R$         - + 5 5 - + 5 5

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 + 6 10 4 + 13 17

Transferências

 R$        0,95 

1,30R$         

Outros Serviços

5,00R$         - + 1 1 - + 1 1

 R$        38,90  R$         67,35 
 R$        19,15  R$         34,25 
 R$        19,75  R$         33,10 

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;

b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Disponibilidades de pacotes: 

NÃO DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES.

e) Nas franquias estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.

(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.

(4) Serviço cobrado mensalmente.

(5) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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��

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

2

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (4)

+ 20 22

Fornecimento de folhas de cheque (5)

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Transferência por meio de TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

 R$        8,80 - -

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho 
Monetário Nacional e Banco Central.

Transferência por meio de DOC - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de 
Autoatendimento e outros meios eletrônicos

2 + 15 17

Econômico Especial

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

1- - + 1

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

EconomiaEconomia

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro
30,00R$       - + 1 1 - + 1 1

Cheques

1,50R$         10 + 30 40 10 + 2 12

12,30R$       - + 1 1 - - -

7,00R$         - + 1 1 - - -

4,90R$         - + 10 10 - - -

Extratos (1)

1,35R$         2 + 28 30 2 + 2 4

1,35R$         - + 5 5 - + 2 2

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 + 20 24 4 + 8 12

Transferências

 R$        0,95 

1,30R$         

Outros Serviços

1,75R$         - + 16 16 - + 1 1

10,00R$       - + 2 2 - - -

5,00R$         - + 1 1 - - -

4,50R$         - + 1 1 - - -

 R$      314,95  R$         33,25 
 R$        49,20  R$         17,25 
 R$      265,75  R$         16,00 

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviço serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados. 
c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;
d) Parte da receita arrecadada com os Pacotes Bônus Ambiental é repassada a Fundação Água Brasil.
e) Disponibilidades de pacotes: 

NÃO DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES.
f) Nas franquias estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.
(4) O serviço de mensageiro/courier está disponível somente nas Agências do Banco do Brasil Estilo e Escritórios Private.
(5) Serviço cobrado mensalmente.
(6) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.
(7) Antigo Pacote Bônus Ambiental Universitário

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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Contra-ordem (ou revogação) e oposição  (ou sustação) ao pagamento de cheque

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

Confecção de cadastro para início de relacionamento

Fornecimento de folhas de cheques (6)

EconomiaEconomia

Transferência por meio de TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

 R$        8,80 

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (5)

Extrato Unificado postado (necessária adesão específica)(1)

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote Preço Pacote

2 + 32 34 2

-

Somatório Tarifas Individuais**

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Estilo Completo Ambiental Universitário(7)

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho 
Monetário Nacional e Banco Central.

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

+ 10 12
Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

-

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Transferência por meio de DOC - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de
Autoatendimento e outros meios eletrônicos

+ 4 4 - -

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Serviços de Courier (4)

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro
30,00R$       - + 1 1 - + 1 1

Cheques

1,50R$         10 - 10 10 + 2 12

4,90R$         - - - - + 2 2

Extratos (1)

1,35R$         2 + 2 4 2 + 2 4

1,35R$         - + 5 5 - + 5 5

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 + 8 12 4 + 16 20

Transferências

 R$        0,95 

1,30R$         

Outros Serviços

5,00R$         - + 1 1 - + 1 1

 R$        44,20  R$         84,15 
 R$        26,10  R$         37,35 
 R$        18,10  R$         46,80 

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;

b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviço serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados. 

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Parte da receita arrecadada com os Pacotes Bônus Ambiental é repassada a Fundação Água Brasil. 

e) Disponibilidades de pacotes: 

NÃO DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES.

f) Nas franquias estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.

(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.

(4) Serviço cobrado mensalmente.

(5) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.

(6) Antigo Pacote Bônus Ambiental Econômico.

(7) Antigo Pacote Bônus Ambiental Especial.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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Somatório Tarifas Individuais** Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote Preço Pacote

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal
2

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (4)

+ 17 19

Transferência por meio de TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

 R$        8,80 - - + 1

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho 
Monetário Nacional e Banco Central.

Economia

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

+ 22

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Ambiental Econômico(6) Ambiental Especial(7)

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.
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1

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Transferência por meio de DOC - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

- -

Economia

2

Confecção de cadastro para início de relacionamento

Fornecimento de folhas de cheque (5)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de
Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro

Isento - + 1 1 - + 1 1

Cheques

1,50R$         10 + 20 30 10 Isento Isento

12,30R$       - + 1 1 - + 2 2

7,00R$         - + 1 1 - + 2 2

4,90R$         - + 10 10 - + 16 16

Extratos (1)

1,35R$         2 + 28 30 2 Isento Isento

1,35R$         - + 5 5 - + 20 20

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 + 22 26 4 Isento Isento

Transferências

 R$        0,95 

1,30R$         

Outros Serviços

1,75R$         - + 14 14 - Isento Isento

10,00R$       - - - - + 2 2

5,00R$         - + 1 1 - + 1 1

4,50R$         - + 1 1 - + 1 1

 R$      262,25  R$       507,50 

 R$        55,65  R$         67,35 

 R$      206,60  R$       440,15 

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviço serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados.
c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;
d) Parte da receita arrecadada com os Pacotes Bônus Ambiental é repassada a Fundação Água Brasil.
e) Disponibilidades de pacotes: 

NÃO DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES.
f) Nas franquias estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.
(4) O serviço de mensageiro/courier está disponível somente nas Agências do Banco do Brasil Estilo e Escritórios Private.
(5) Serviço cobrado mensalmente.
(6) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.
(7) Antigo Pacote Bônus Ambietal Completo
(8) Antigo Pacote Bônus Ambiental Pleno

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil

������������	�
��

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Transferência por meio de DOC - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de

Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Transferência por meio de TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

 R$        8,80 - + 2 2 - + 8 8

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Serviços de Courier (4)

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (5)

Extrato Unificado postado (necessária adesão específica) (1)

Somatório Tarifas Individuais** Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote Preço Pacote

Economia Economia

Ambiental Completo (7) Ambiental Pleno (8)

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

Confecção de cadastro para início de relacionamento

Fornecimento de folhas de cheques (6)

Contra-ordem (ou revogação) e oposição  (ou sustação) ao pagamento de cheque

2 + 32 34 2 Isento Isento

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro
30,00R$       - + 1 1 - + 1 1

Extratos (1)

1,35R$         2 + 2 4 2 + 2 4

1,35R$         - + 2 2 - + 5 5

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 + 4 8 4 + 10 14

Transferências

 R$        0,95 

1,30R$         

Outros Serviços

1,75R$         - + 1 1 - - -

5,00R$         - + 1 1 - + 1 1

 R$        28,45  R$         50,45 
 R$        11,00  R$         29,55 
 R$        17,45  R$         20,90 

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;

b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Disponibilidades de pacotes: 

NÃO DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES.

f) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.

(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.

(4) Serviço cobrado mensalmente.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil

������������	�
��

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (4)

Somatório Tarifas Individuais** Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote Preço Pacote

Economia

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

Economia

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

22

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Confecção de cadastro para início de relacionamento

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de

Autoatendimento e outros meios eletrônicos 2 + 10 12 2 + 20

BOMPRATODOS Beneficiários INSS BOMPRATODOS Econômico

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro
30,00R$       - + 1 1 - + 1 1

Cheques

1,50R$         10 + 2 12 10 + 30 40

12,30R$       - - - - + 1 1

7,00R$         - - - - + 1 1

4,90R$         - + 4 4 - + 12 12

Extratos (1)

1,35R$         2 + 2 4 2 + 28 30

1,35R$         - + 5 5 - + 5 5

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 + 18 22 4 + 26 30

Transferências

 R$        0,95 2

1,30R$         0

Outros Serviços

1,75R$         - + 10 10 - + 16 16

5,00R$         - + 1 1 - + 1 1

4,50R$         - - - - + 1 1

 R$      126,50  R$       297,35 

 R$        49,15  R$         53,05 

 R$        77,35  R$       244,30 

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;

b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;
d) Disponibilidades de pacotes: 

NÃO DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES.
f) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.

(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.

(4) Serviço cobrado mensalmente.

(5) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil

������������	�
��

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (4)

Extrato Unificado postado (necessária adesão específica) (1)

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

Economia

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

Economia

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Transferência por meio de DOC - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de
Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Transferência por meio de TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

 R$        8,80 - + 2 2 -

BOMPRATODOS Especial BOMPRATODOS Completo

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

+ 25 27 2 + 32 34

+ 2 2

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de folhas de cheques (5)

Contra-ordem (ou revogação) e oposição  (ou sustação) ao pagamento de cheque

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Confecção de cadastro para início de relacionamento

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro
30,00R$       - + 1 1 - + 1 1

Cheques

1,50R$         10 Isento Isento 10 - 10

12,30R$       - + 2 2 - - -

7,00R$         - + 2 2 - - -

4,90R$         - + 20 20 - - -

Extratos (1)

1,35R$         2 Isento Isento 2 - 2

1,35R$         - + 20 20 - + 2 2

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 Isento Isento 4 + 2 6

Transferências

 R$        0,95 2

1,30R$         0

Outros Serviços

1,75R$         - Isento Isento - + 3 3

5,00R$         - + 1 1 - - -

4,50R$         - + 1 1 - - -

 R$      542,30  R$         18,95 
 R$        62,40  R$         18,50 
 R$      479,90  R$           0,45 

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

e) Disponibilidades de pacotes: 
NÃO DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES.

f) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.
Observações:

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.
(4) Serviço cobrado mensalmente.
(5) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.
(6) Antigo Pacote Bônus Celular 15.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil

������������	�
��

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (4)

Extrato Unificado postado (necessária adesão específica) (1)

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

d) Para o pacote Fácil 15, opção de débito da tarifa somente nos dias 5 ou 10. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

Economia

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

Economia

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Transferência por meio de DOC - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de
Autoatendimento e outros meios eletrônicos Isento Isento 2

Transferência por meio de TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros
meios eletrônicos

 R$        8,80 - + 12 12

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

BOMPRATODOS Pleno Fácil 15(6)

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Confecção de cadastro para início de relacionamento

Fornecimento de folhas de cheques (5)

Contra-ordem (ou revogação) e oposição  (ou sustação) ao pagamento de cheque

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

-

10

- -

+ 8

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro

30,00R$       - + 1 1 - + 1 1

Cheques

1,50R$         10 + 2 12 10 - 10

4,90R$         - + 2 2 - - -

Extratos (1)

1,35R$         2 + 2 4 2 + 1 3

1,35R$         - + 2 2 - + 1 1

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3)
1,70R$         4 + 2 6 4 + 4 8

Transferências

0,95R$         

1,30R$         

Outros Serviços

1,75R$         - + 4 4 - - -

 R$        38,10  R$         11,40 
 R$        38,00  R$           9,25 
 R$          0,10  R$           2,15 

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;

b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

e) Disponibilidades de pacotes: 

NÃO DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES.

f) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.

(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.
(4) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.
(5) Antigo Pacote Bônus Celular 25.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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Fácil 25(5) Mais

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

d) Para o pacote Fácil 15, opção de débito da tarifa somente nos dias 5 ou 10. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

2 + 10 12

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Confecção de cadastro para início de relacionamento

4
Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

Somatório Tarifas Individuais** Somatório Tarifas Individuais**

Fornecimento de folhas de cheques (4)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

2

Preço Pacote

Economia Economia

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

Preço Pacote

+ 2

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de
Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro

30,00R$       - + 1 1 - + 1 1

Cheques

1,50R$         10 - 10 10 + 2 12

Extratos (1)

1,35R$         2 - 2 2 + 2 4

1,35R$         - + 2 2 - + 2 2

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 + 6 10 4 + 8 12

Transferências

 R$        0,95 

1,30R$         

Outros Serviços

1,75R$         - - - - + 1 1

 R$        20,50  R$         33,25 
 R$        18,40  R$         32,70 
 R$          2,10  R$           0,55 

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;

b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Disponibilidades de pacotes: 

NÃO DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES.

e) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.

(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.

(4) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

2 + 10 12

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

Modalidade 10 Modalidade 20

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de

Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Economia

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

Economia

2 + 8 10

Confecção de cadastro para início de relacionamento

Fornecimento de folhas de cheques (4)

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Valor 

Individual *
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Incluídos no  
Pacote

Qtde. total mês

Cadastro

30,00R$       - + 1 1 - + 1 1

Cheques

1,50R$         10 + 6 16 10 + 10 20

12,30R$       - - - - + 1 1

7,00R$         - - - - + 1 1

Extratos (1)

1,35R$         2 + 6 8 2 + 28 30

1,35R$         - + 2 2 - + 5 5

Saques

Saque de conta de depósitos à vista (3) 1,70R$         4 + 10 14 4 + 20 24

Transferências

8,80R$         - - - - + 1 1

0,95R$         

1,30R$         

Outros Serviços

1,75R$         - + 2 2 - + 4 4

 R$        51,70  R$       149,55 
 R$        50,10  R$         47,10 
 R$          1,60  R$       102,45 

** Excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais). Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas cobradas mensalmente.

*** Gratuidades estabelecidas pelo art.2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Informações Gerais:

a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;

b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;

c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Disponibilidades de pacotes: 

NÃO DISPONÍVEIS PARA NOVAS ADESÕES.

e) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.

Observações:

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 4 transações.
(4) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil
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Modalidade 30 Modalidade 40

Serviços 
gratuitos ***

Serviços 
gratuitos ***

Preço Pacote

Economia

Somatório Tarifas Individuais**

Preço Pacote

2 + 12 14

Somatório Tarifas Individuais**

Economia

2 + 22 24

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de
Autoatendimento e outros meios eletrônicos

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Quantidades e valores estão sujeitos a alterações.  A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas  divulgada  com  30 dias de antecedência.

Confecção de cadastro para início de relacionamento

Fornecimento de folhas de cheques (4)

Contra-ordem (ou revogação) e oposição  (ou sustação) ao pagamento de cheque

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas avulsas. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

(1) As consultas aos serviços de Extratos, Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal Internet são GRATUITAS e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia do pacote.

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Transferência por meio de DOC/TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e
outros meios eletrônicos

Mod. 0.70.247-9 - Dez/2016 - Versão 02/2016 - SISBB 16361 -  bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpff / arl



Produtos e Serviços
Incluídos no  

Pacote
Qtde. total mês

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento 30,00R$        - Isento Isento

Cheques

1,50R$          10 Ilimitado Ilimitado

12,30R$        - + 2 2

7,00R$          - + 2 2

4,90R$          - + 12 12

Extratos (1)

1,35R$          2 Ilimitado Ilimitado

1,35R$          - + 20 20
Saques

1,70R$          4 Ilimitado Ilimitado

Transferências
8,80R$          - + 6 6

17,00R$        - + 2 2

0,95R$          

1,30R$          

Outros Serviços

1,75R$          - Ilimitado Ilimitado

10,00R$        - + 2 2

5,00R$          - + 1 1

4,50R$          - + 1 1

3,15R$          - + 2 2

510,60R$        
65,00R$          

445,60R$        

* Foram considerados 40 eventos para efeito de somatório das tarifas avulsas das franquias isentas, excluídos os eventos gratuitos (Serviços Essenciais)

***Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia e que não pertençam aos Serviços Essenciais serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas Pessoa Física em vigor.

Informações Gerais:
a) As franquias dos pacotes são mensais e exclusivas para movimentação da Conta-Corrente;
b) A alteração ou o cancelamento de Pacote de Serviço serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opção de débito da tarifa entre os dias 5 e 25. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior, em que houver saldo;

d) Clientes sem adesão a pacote fazem jus aos Serviços Essenciais automaticamente.

e) PACOTE NÃO DISPONÍVEL PARA NOVAS ADESÕES;
f) Na franquia estão incluídos saques e extratos no Banco24Horas.
Observações:
Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de antecedência.

(2) Na franquia estão incluídos os extratos no Guichê de Caixa e Correspondentes no País, limitados a 2 transações.
(3) Na franquia estão incluídos os saques no Guichê de Caixa e Correspondentes no País,  limitados a 4 transações.
(4) O serviço de mensageiro/courier está disponível somente nas Agências do Banco do Brasil Estilo e Escritórios Private.
(5) Desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.
(6) Tarifa referente ao serviço de depósito de cheque via mobile, cobrado por evento.
(7) Serviço cobrado mensalmente.

| Central de Atendimento BB - 4004 0001 / 0800 729 0001 

Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Consultas, informações e serviços transacionais

| SAC BB - 0800 729 0722
Atendimento 24 horas 7 dias por semana - Reclamações, cancelamentos e informações gerais

| Ouvidoria - 0800 729 5678
Atendimento Dias Úteis, das 8 às 18 horas
Reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento (agência, SAC e demais pontos de atendimento)

| Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Banco Central: 145 (Reclamações e Denúncias)

@BancodoBrasil

������������	�
��

BANCO DO BRASIL S.A.
Pacote de Serviços  Pessoa Física  Descontinuados                                                     

Divulgado em 27.12.2016                            
Vigência a partir de 26.01.2017

Pacote Private

Valor Individual 
**

Serviços 
gratuitos ***

Fornecimento de folhas de cheque (5)

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque

Remessa de talão via correios (necessária adesão específica)

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou, assemelhado

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista (2)

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista

Saque de conta de depósitos à vista (3)

Transferência por meio de DOC/TED - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos

Transferência por meio de DOC/TED - Presencial ou Pessoal

Transferência entre contas na própria instituição - Internet, Terminal de Autoatendimento e outros meios eletrônicos
Ilimitado Ilimitado

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou Pessoal
2

Valores estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A., observados o Código de Defesa do Consumidor e as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central.

Agenda Financeira via Terminal de Autoatendimento BB (1)

Serviços de Courier (4)

Serviço de Mensagem via Celular (SMS) (necessária adesão específica) (7)

Extrato Unificado postado (necessária adesão específica) (1)

Depósito Identificado (6)

Somatório Tarifas Individuais*

Preço Pacote

Economia

(1) As consultas aos serviços de Extratos,
Agenda Financeira e Extrato Unificado no canal 

** Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas individuais. Para efeito de cálculo do valor  do "Somatório das Tarifas Individuais" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor 
valor.
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