
Servidor público ou privado pode 
receber o salário em conta no banco 
que preferir. É você quem escolhe o 
que é bom pra você.

Pra ser bom pra 
gente, tem que 
ser bom pra você

O que é a Livre Opção Bancária?
Agora é lei, é você quem decide em que banco prefere receber o salário, não é mais

uma escolha da empresa. E para tomar essa decisão, é importante comparar as taxas

de juros e os serviços disponíveis para escolher o que é bom pra você.

SIM. Basta ter uma conta no BB e preencher o Termo de
Solicitação de Transferência, que deve ser entregue na agência

Posso 
receber Solicitação de Transferência, que deve ser entregue na agência

onde você recebe atualmente seu crédito de proventos. Após a

entrega da documentação, o banco irá transferir mensalmente

seu salário para o BB, no dia do pagamento, de forma

automática, segura e sem custo.

receber 
meu salário 
no Banco 
do Brasil?

Por que receber
seu salário no BB
é bom pra você?

No BB, os clientes que recebem 
crédito do salário em conta e optam
por pacotes de serviços específicos 
contam com todas as vantagens e 
benefícios do BOMPRATODOS. Confira:

Taxas reduzidas
em linhas de crédito

Além das melhores condições para o 

Crédito Pessoal, você financia seu veículo 

com taxa a partir de 0,99% ao mês e ainda 

tem financiamento de bens e serviços com 

as melhores taxas de juros.

*



Cheque Especial com até 10 dias, 

corridos ou alternados, com 

isenção da cobrança de juros.

10 dias sem juros
no uso do Cheque Especial

Taxa de 3% a.m.
no cartão de crédito

Válida para Crédito Rotativo dos cartões 

Ourocard, saques na conta cartão, 

pagamento de contas parcelado e 

pagamento parcelado de Fatura. 

Assessoria 
Financeira

O BB monitora e ajuda você a consumir o seu 

limite do Cheque Especial e do Crédito Rotativo 

do Cartão de Crédito de maneira consciente, 

*Sujeito a aprovação cadastral e demais condições do produto. Condições negociais sujeitas a alteração sem aviso prévio.
** Benefício exclusivo aos clientes que vierem a transferir o crédito do salário para o BB  

Financeira
exclusivo do BB

do Cartão de Crédito de maneira consciente, 

com parcelamento automático do saldo e taxa 

de 3% ao mês.

Pra ser bom 
mesmo, 
tem ainda 
mais vantagens
pra você 

Isenção de tarifa 
Na adesão e 1ª carga do Ourocard Pré-pago, 

no serviço de SMS e 6 meses sem tarifa do 

Pacote de Serviço BOMPRATODOS.

Isenção de anuidade
Primeira anuidade do cartão de crédito.**

**

Abra uma conta e traga seu salário para o BB.

CET
Taxa de juros: 1,80% a.m. (CET: 25,37% a.a. para operação de 60 meses, com carência de 30 dias para pagamento da 1ª parcela)
Taxa de juros: 0,99% a.m. (CET: 14,46% a.a. para operação no prazo de 36 meses, com carência de 30 dias para pagamento da 1ª parcela)
Taxa de juros: 3% a.m. + IOF (CET: 53,68% a.a.)




