
 
Informações Essenciais – Conta-corrente e conta-pou pança 

 
Para manter a transparência no nosso relacionamento  e torná-lo mais estreito e duradouro, 
disponibilizamos abaixo algumas informações essenci ais sobre a Conta-Corrente. Caso 
tenha interesse em abrir uma conta no BB, você deve  ler e aceitar a íntegra das  Cláusulas 
Gerais de Abertura de Conta-Corrente, Conta-Poupanç a Ouro e/ou Poupex, disponível em 
nossas agências e no bb.com.br, que trazem outras r egras e condições importantes que 
você deve considerar antes de decidir abrir sua con ta conosco.  
 
Início de Relacionamento - Assim como para o cliente é importante conhecer a instituição com a 
qual vai se relacionar, para o banco também é importante saber mais sobre você antes de 
iniciarmos o relacionamento. Para tanto, é necessário efetuar ampla pesquisa de sua 
documentação pessoal, profissional, regularidade fiscal, etc. Para efetuar essas pesquisas o 
banco cobra, uma única vez, a tarifa denominada Tarifa de Abertura de Cadastro para Início de 
Relacionamento, conforme a Resolução 3.919/2010. 
 
Regras básicas. A conta do BB permite a movimentação, com um único número, de sua conta-
corrente e conta-poupança. A movimentação da conta pode ser feita mediante cartões, cheques, 
senhas e identificação biométrica, mas o fornecimento de folhas de cheques está sujeito à análise 
e aprovação pelo Banco do Brasil. Caso você autorize em contrato ou por outros meios, o Banco 
pode debitar valores de sua conta-corrente, inclusive para pagamento de operações de crédito. A 
movimentação da conta de depósitos será realizada exclusivamente por você – ou pelos demais 
titulares, no caso de conta conjunta – ou à sua ordem. 
Você pode utilizar gratuitamente os serviços essenciais, que são serviços básicos de 
movimentação e consulta da conta. Pode também optar por contratar um pacote de serviços, que 
contempla uma quantidade adicional de serviços bancários. A utilização de serviços que exceder 
os serviços essenciais ou aqueles incluídos no pacote eventualmente contratado será cobrada de 
forma individualizada. Os valores estão listados na Tabela Geral de Tarifas, que você pode 
consultar no bb.com.br ou nas tabelas de tarifas disponíveis em todas as agências BB. 
 
Atendimento.  Você pode realizar suas transações bancárias de forma rápida, simples e segura, 
nos caixas eletrônicos, correspondentes Mais BB, inclusive nas agências dos Correios que tem 
Banco Postal, Central de Atendimento – CABB, telefone celular e na internet.  
 
Cartão.  Com a abertura de sua conta-corrente no BB, você receberá um cartão para fazer 
compras no Brasil e movimentar sua conta-corrente nos caixas eletrônicos. Antes de utilizar o seu 
cartão, você deve fazer o desbloqueio em qualquer caixa eletrônico, na Central de Atendimento, 
na internet ou na sua agência de relacionamento. 
 
Senhas.  Ao utilizar pela primeira vez seu cartão em um caixa eletrônico, você receberá 
automaticamente um código de acesso, formado por letras e/ou sílabas, que deverá ser informado 
sempre que você realizar qualquer transação nos caixas eletrônicos. A tabela a seguir apresenta 
os procedimentos para cadastrar, alterar, bloquear e desbloquear cada uma de suas senhas. 
 
          Senhas 

 
 

Operações 

 4 
números 

 6 
números 

 8 
números 

       

Cadastro 

 

Nas agências BB ou na 
internet, informando a 
senha de 6 números e 
liberando no caixa 
eletrônico. 

 

Apenas nas agências BB 
e você deve apresentar 
um documento de 
identificação.  

 

Definitiva : nas agências BB e você deverá 
informar a senha de 6 números ou nos 
caixas eletrônicos, se você tiver cartão com 
chip e/ou código de acesso. 

    

 

  

Provisória : pela internet e é utilizada 
somente para consultas. Para fazer 
transações via internet, você precisa 
confirmar a senha provisória em um caixa 
eletrônico. 

       



 

Alteração 

 Se você sabe a senha 
atual, a alteração pode 
ser feita nas agências BB, 
nos caixas eletrônicos ou 
na internet. 

 

Se você sabe a senha 
atual, a alteração pode 
ser feita em qualquer 
agência BB. 

 
Se você sabe a senha atual, a alteração 
pode ser feita nas agências BB, nos caixas 
eletrônicos ou na internet. 

      

 Se você não sabe a 
senha atual, apenas nas 
agências BB. 

 
Se você não sabe a 
senha atual, apenas na 
sua agência BB. 

 
Se você não sabe a senha atual, apenas 
nas agências BB. 

       

Bloqueio 

 Bloqueio Automático  – pode ocorrer em três situações: 
a) se você digitar qualquer uma das suas senhas incorretamente três vezes (vale também para o 

código de acesso); 
b) se no período de 180 dias você não utilizar as senhas de 4 e 8 números; e 
c) por motivos de segurança. 

      
 

Bloqueio por iniciativa do cliente  – Todas as senhas podem ser bloqueadas em qualquer agência 
BB. A senha de 4 números também pode ser bloqueada nos caixas eletrônicos. Se você errar o 
código silábico três vezes, a senha de 6 dígitos e o código são bloqueados. 

       

Desbloqueio  
 As senhas de 4, 6 e 8 números (exceto a de 8 números provisória) podem ser desbloqueadas nos 

caixas eletrônicos usando o código de acesso ou nas agências BB, utilizando a senha de 6 números. 
A senha de 4 números pode ser desbloqueada na internet , informando a senha de 6 dígitos. Caso 
você não se lembre da senha de 6 números, procure sua agência BB e solicite o desbloqueio.  

       

Código de 
Acesso 

 A alteração ocorre com o cancelamento do código atual e, no seu próximo acesso a um caixa 
eletrônico, você receberá um novo código de acesso automaticamente. O cancelamento pode ser 
feito em uma agência, desde que você saiba a senha de 6 dígitos. Se não souber, somente na sua 
agência BB. 

 

Riscos, Medidas de Segurança e Controle. O BB adota diversas tecnologias de segurança para 
ajudar a proteger sua conta, incluindo sistemas de identificação pessoal baseados em 
assinaturas, senhas, impressões digitais, códigos e outras informações de seu exclusivo 
conhecimento. No entanto, muitos dos riscos associados à manutenção de sua conta podem ser 
mitigados com a sua cooperação.  

a) Em caso de perda ou roubo de cartão, cheque ou senha, comunique imediatamente o 
Banco do Brasil por meio de nossos canais de atendimento.  

b) Guarde sua senha e o seu código de acesso em local seguro, e nunca anote as suas 
senhas ou seu código de acesso no cartão ou em qualquer outro documento.  

c) Não aceite ajuda de desconhecidos para fazer transações em caixas eletrônicos, não 
revele suas senhas para outras pessoas e utilize equipamentos com sistemas de 
segurança atualizados em operações realizadas em canais eletrônicos.  

Além disso, uma gestão consciente de seus recursos pode reduzir riscos de possíveis 
descontroles na movimentação de sua conta. Assim, para evitar a emissão de cheques sem 
provisão de fundos, sempre mantenha saldo disponível para liquidar cheques ainda não 
apresentados para pagamento e outros débitos pendentes.  
 
Informações Cadastrais. Você deverá manter seu cadastro sempre atualizado, informando ao 
BB, quando solicitado, ou sempre que houver qualquer alteração, seus dados de renda, 
patrimônio, estado civil, telefone, endereço comercial, residencial e eletrônico e documentos de 
identificação apresentados na abertura da conta. As atualizações poderão ser efetuadas em 
qualquer agência do Banco do Brasil. O BB poderá bloquear total ou parcialmente a 
movimentação de sua conta caso identifique a existência de dados incorretos ou desatualizados. 
 
Rescisão. A sua conta poderá ser encerrada, a qualquer tempo, por escrito, por você ou pelo 
Banco do Brasil. No ato da solicitação de encerramento, você deverá entregar ao BB as folhas de 
cheque que possuir ou apresentar declaração de que as inutilizou. Além disso, você deverá 
manter na sua conta saldo suficiente para pagamento dos compromissos assumidos.  
 
Para mais informações, ligue para a Central de Atendimento BB. 
 
Conte com a gente, 
Banco do Brasil 


