
Como fazer para acessar 

Aproveite as facilidades oferecidas no App BB Internacional para realizar remessa ao exterior, 

conversão de moedas e muito mais de onde você estiver, da palma da sua mão. 

Para acessar sua conta, basta você possuir o código de usuário e o App BB Internacional. 

Está pronto para experimentar esta nova solução digital?  

Confira no passo a passo como acessar pelo app! 

PASSO A PASSO: 

a) Caso não possua ainda o código de usuário:

1º passo:  Acesse https://mobile.bb.com.br através do smartphone 

2º passo: Toque em “Acesse sua conta” 

3º passo: Selecione o titular 

4º passo: Informe o número da conta 

5º passo: Informe a senha do autoatendimento 

6º passo: Informe o código de segurança do Security Card 

7º passo: Toque em “Toque aqui para criar o seu usuário” 

8º passo: Informe o endereço do e-mail (2 vezes) 

9º passo: Informe o DDI e o número do celular 

10º passo: Informe os 4 últimos dígitos do código de confirmação recebido via SMS 

11º passo: Cadastre a senha do AAI, seguindo as regras indicadas na tela 

12º passo: Toque no ícone da App Store ou Google Play para baixar o App BB Internacional, de 

acordo com o tipo do seu aparelho 

13º passo: Baixe o App BB Internacional 

QR Code 

https://mobile.bb.com.br/
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fapps.apple.com.mcas.ms%2Fapp%2Fid1528224574
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fplay.google.com.mcas.ms%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dbr.com.bb.aai.aai_atendimento_app


14º passo: Abra o App BB Internacional 

15º passo: Informe o código de usuário 

16º passo: Informe a senha do AAI 

17º passo: Caso você possua sua impressão digital ou reconhecimento facial registrado, poderá 

optar pelo acesso por biometria  

18º passo: Pronto! Você já está na tela inicial para começar a sua experiência no App BB 

Internacional! 

b) Caso já possua o código de usuário:

1º passo: Baixe o App BB Internacional disponível nas lojas App Store ou Google Play 

2º passo: Abra o App BB Internacional 

3º passo: Informe o código de usuário 

4º passo: Informe a senha do AAI 

5º passo: Caso você possua sua impressão digital ou reconhecimento facial registrado, poderá 

optar pelo acesso por biometria 

6º passo: Pronto! Você já está na tela inicial para começar a sua experiência no App BB 

Internacional! 

Observação: 

 Guarde o e-mail “BB: Novo usuário” enviado pelo Banco (conexao@bb.com.br) notificando o

seu código de usuário.

Atenção: 

 Para a sua segurança, recomenda-se cadastrar uma senha que não seja de fácil dedução,

evitando o uso de dados pessoais tais como nome, apelido, data de nascimento, número de

telefone, etc.

QR Code 

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fapps.apple.com.mcas.ms%2Fapp%2Fid1528224574
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fplay.google.com.mcas.ms%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dbr.com.bb.aai.aai_atendimento_app

