PERFIL DO CLIENTE

PROGRAMA DE VANTAGENS
• Isenção da mensalidade do Pacote de Serviços escolhido, nos 3 (três) meses seguintes à abertura da conta corrente (exceto Beneficiário temporário,

Novos Correntistas
(Pessoa Física - Beneficiários do INSS)

Novos Correntistas:
Beneficiários Temporários do INSS

que possui política de bonificação específica, indicada no quadro a seguir).
• Isenção da parcela da anuidade do seu Cartão de Crédito nos 3 (três) primeiros meses após o desbloqueio.
• Isenção no "Pacote Mensal de SMS (Serviço de Envio de Mensagem de Alerta)", condicionada à contratação/vigência de qualquer Pacote de Serviços
(exceto os Pacotes Padronizados).

• 01 mês de isenção total da mensalidade do Pacote de Serviços escolhido.
Após a isenção concedida pela abertura da conta corrente, desconto de 25% na mensalidade do Pacote de Serviços escolhido, condicionado ao
recebimento do Benefício INSS em conta corrente.
• Isenção em qualquer Pacote de Serviços, mediante a contratação de Crédito Pessoal (Agora ou Antecipação) e/ou Seguro Lar Protegido. (Isenção
válida enquanto o produto estiver vigente).

Desconto de 25% na mensalidade dos Pacotes de Serviços MB 1, MB 2 e MB 3 por seis meses, válido após isenção concedida pela abertura da
conta corrente. Desconto condicionado ao recebimento do Benefício INSS em conta corrente (exceto Beneficiário temporário, que possui política de
bonificação específica, indicada no quadro acima).
Nota: Política não se aplica aos clientes "Corban" (conta corrente com o tipo de prospecção 11).
Beneficiários do INSS
Seguro Mais Proteção
Cliente com seguro Mais Proteção vigente, fica isento do pagamento da mensalidade do Pacote Padronizado de Serviços I contratado na conta corrente
indicada para o débito do seguro.
Benefícios especificos para os pacotes "Conta Digital"
Pacote Conta Digital 1
Pessoa Física e
Beneficiários do INSS

• 50% de desconto da parcela da anuidade do seu Cartão de Crédito enquanto estiver com adesão vigente ao Pacote Conta Digital 1.

Pacote Conta Digital 2
• Isenção da parcela da anuidade do seu Cartão de Crédito enquanto estiver com adesão vigente ao Pacote Conta Digital 2.
• Recebimento de R$ l 0,00 (dez reais) em crédito, como recarga de celular, condicionado ao pagamento integral da mensalidade deste pacote.

Clientes de Folha de Pagamento ou com
Portabilidade de Salário

• Isenção por prazo indeterminado da mensalidade do Pacote de Serviços escolhido, condicionada ao recebimento do salário em conta corrente.

Escolhendo os serviços a seguir, você ganha descontos progressivos na mensalidade do pacote contratado, de acordo com o saldo médio investido.
• Pacote de Serviços do MB (MB 1, MB 2, MB 3, Conta Digital 1, Conta Digital 2, Completo MB, Intermediário MB e Simples MB).
• Pacote Mensal de SMS (Serviço de Envio de Mensagem de Alerta).
Investidores
Saldo médio em RS

Desconto na mensalidade

De: 50.000 a 90.000

50% de Isenção

Acima de 90.000

Isenção Total

Para ter direito às condições acima, você precisa saber:
,

• E necessário que você faça a contratação de um dos Pacotes de Serviços indicados. A contratação do pacote pode ser realizada no momento da abertura da
conta corrente ou, posteriormente, na própria agência ou nos canais eletrônicos.
• As isenções ofertadas são concedidas automaticamente, após a contratação do pacote.
• Para os clientes Investidores, a política de bonificação irá considerar o saldo médio no mês anterior, nos produtos: "Depósito a Prazo", "DPGE", "Poupança",
"Fundos", "Previdência Privada" e "Letras".
• Para os clientes que realizarem a adesão ao Pacote Conta Digital 1 e 2, as faturas do cartão de crédito poderão ser consultadas através dos canais MB, não
havendo o envio de faturas pelo correio.

