
#Pública

Com o objetivo de valorizar clientes como você, o Banco do Brasil oferece descontos 
na mensalidade do Pacote de Serviços, conforme volume de investimentos mantidos 
conosco.

A tabela de descontos do Banco do Brasil Estilo é uma das mais vantajosas do 
mercado. Aliado a isso, nosso diversificado portfólio de investimentos permite 
encontrar uma opção que combina com você.

Confira a tabela:

- - Descontos válidos para clientes Estilo e Rural Personalizado.

- - Para obter o desconto é necessário que o cliente não esteja inadimplente com o Banco 
do Brasil e que disponha saldo em conta corrente para o débito da mensalidade integral na 
data escolhida para a cobrança.

- Os investimentos considerados para desconto serão aqueles vinculados ao primeiro titular 
da conta corrente.

- Fundos, Poupança, Poupex, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Previdência, Letra de 
Crédito do Agronegócio (LCA), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), BB Rende Fácil (produto em 
substituição ao CDB Automático), Ações, Certificados de Operações Estruturadas (COE), 
Títulos de Crédito Privado (Crédito Privado), Exchange-Traded Fund (ETFs), Fundos 
Imobiliários (FIIs) e Tesouro Direto.

- Considera-se a soma da média de saldo diário das aplicações em Fundos de Investimentos, 
LCI, LCA, CDB, Poupança, Previdência, Tesouro Direto e BB Rende Fácil, acrescidas do saldo de 
Ações, ETFs, FIIs Crédito Privado e COE em custódia no último dia útil do mês anterior à 
concessão do desconto.

- Operações de CDC/leasing contratadas até 03.01.2011 serão somadas aos investimentos 
para concessão de descontos até que sejam liquidadas ou renovadas.

- Exceto para clientes com adesão aos Pacotes de Serviços Fácil, Ambiental, BomPratodos e 
Padronizados II, III e IV.

- Clubes de Benefícios PF e franquias da conta fácil não têm possibilidade de desconto nos 
programas de concessão de descontos de mensalidade.

Tabela de Descontos nos Pacotes de Serviços PF

Vigente a partir de 01.04.2022

Central de Relacionamento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Deficientes Auditivos/Fala
0800 729 0088

SAC
0800 729 0722

Ouvidoria BB
0800 729 5678

Volume de Investimentos (R$)
Descontos na mensalidade do 

Pacote de Serviços

Até 74.999,99 0%

De 75.000,00 a 149.999,99 50%

A partir de 150.000,00 100%


