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Poupança
O que é?
A poupança é uma conta de depósitos remunerados pela
TR – Taxa Referencial – acrescida de juros mensais para
pessoas físicas e trimestrais para pessoas jurídicas.
A poupança é o investimento mais popular e tradicional
do país devido, principalmente, a sua simplicidade de
aplicação e de resgate. É uma aplicação segura e suas
regras de funcionamento são estipuladas pelo Banco
Central, por isso existe uma padronização de taxas e de
funcionamento em todas as instituições financeiras.

TR (Taxa Referencial) – A TR serve
como referência para o juro praticado
no mercado financeiro.
Inicialmente foi criada para ser uma
taxa básica dos juros praticada no mês.
Atualmente, a TR é utilizada no cálculo
do rendimento de vários investimentos,
caderneta de poupança, empréstimos
do SFH, pagamentos a prazo e
seguros em geral.

Segurança
FGC é uma entidade privada, sem
fins lucrativos, que administra o
mecanismo de proteção aos
correntistas,
poupadores
e
investidores, contra instituições
financeiras em caso de intervenção,
liquidação ou falência.

A poupança é um investimento seguro para os poupadores
e um dos motivos é que ela conta com a garantia do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC) até a quantia de R$ 60.000,00
por instituição financeira.
O Banco do Brasil e a Associação de Poupança e
Empréstimo - POUPEX são consideradas
instituições distintas.
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Modalidades de poupança do BB
Poupança Ouro - Os rendimentos são calculados com base na TR
acrescidos de juros mensais e conta com a
facilidade para movimentar o investimento pelos
diversos canais de atendimento do BB. Os
recursos captados por essa modalidade são
aplicados na área rural e no financiamento
imobiliário, o que contribui para o
desenvolvimento do país.

Vantagens:
ŸPoupança Programada: você define o dia do mês,

o valor e por quanto tempo quer investir, e o BB
faz a transferência automática dos valores da sua
conta corrente para a poupança.
Ÿ O investimento gera pontos no Programa Ponto

Pra Você.

Poupex - Os rendimentos também são

calculados com base na TR acrescidos de juros
mensais e conta com a facilidade para
movimentar o investimento pelos diversos
canais de atendimento do BB.

ŸFacilidade de movimentação pelos diversos canais

de atendimento do BB.
Ÿ Para cobrir eventual saldo devedor em conta

corrente, você pode autorizar
Automático da aplicação.

o

Resgate

Os recursos captados são destinados a financiamentos imobiliários e
administrados pela Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX.
ŸPoupança Ouro – Variação 51 e Poupança Poupex – Variação 96

A conta de Poupança Ouro e a conta de Poupança Poupex são abertas
automaticamente com a primeira aplicação. O dia do depósito é identificado
como data base. Cada vez que você efetuar novo depósito em data diferente é
criado uma nova data base. Essas datas são referência para a remuneração
mensal do investimento. Os depósitos efetuados nos dias 29, 30 e 31, terão como
base o dia primeiro do mês seguinte.
O que é variação? Quando a usarei?
Para que serve?
As variações das poupanças do BB servem para
distinguir as diversas modalidades existentes. É
importante você decorar o número da variação da
sua conta poupança, pois esse código é solicitado
nas movimentações feitas nos terminais de
autoatendimento.
Modalidades
Poupança Ouro
Nova Poupança Ouro
Poupança Ouro Salário
Nova Poupança Ouro Salário
Poupança Poupex
Nova Poupança Poupex
Poupança Poupex Salário
Nova Poupança Poupex Salário

Variação
01
51
02
52
91
96
92
97

ŸPoupança Ouro Salário – Variação 52

e Poupança Poupex Salário –
Variação 97
Nesta modalidade o investidor autoriza
que os créditos de proventos sejam
efetuados diretamente na conta de
poupança, sem trânsito pela conta
corrente. No entanto, a movimentação
(resgate/retirada) somente pode ser
feita via conta corrente.

Outra opção é de autorizar a aplicação automática do saldo remanescente em
conta corrente. Neste caso, o resgate automático é opcional.
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Reajuste Monetário
Os valores depositados na poupança são atualizados com base na TR – taxa
referencial - do dia do depósito.
O cálculo da TR é feito a partir da média das taxas de CDB, prefixado, de 30 dias e
sobre ela aplica-se um redutor definido pelo Banco Central.
Para as novas Poupanças o reajuste é calculado com base em 70% da meta da taxa
SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano, definida pelo
Banco Central do Brasil, for menor ou igual a 8,5% (Oito inteiros e cinco décimos
por cento) conforme a Lei nr 12.703 de 07 de Agosto de 2012.

Juros
Para pessoas físicas, além do reajuste monetário, os valores depositados na
poupança são atualizados por juros de 0,5% ao mês (6,17% ao ano).
Só recebem remuneração os depósitos mantidos por prazo
superior a 30 dias.

Imposto de renda
As pessoas físicas não pagam imposto de renda em suas aplicações em poupança.

Valor mínimo
Não existe valor mínimo estipulado para depósito e nem para resgate/retirada.
Nas contas de poupança, com resgate automático, o saldo mínimo é de R$ 5,00.
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Abertura
Você não precisa ser correntista do Banco do Brasil para aplicar na Poupança,
assim você pode ser um poupador sem ser necessariamente um correntista. Basta
procurar uma agência próxima de você para mais informações.
Para os correntistas existe a facilidade de vincular sua poupança à conta corrente.
Para isso, é necessário fazer uma transferência/aplicação para uma das
modalidades de poupança disponíveis no Banco do Brasil.
Assim, são mantidos o mesmo número, as mesmas senhas e o mesmo cartão
magnético para movimentação tanto para conta corrente como para poupança,.
Essa transação pode ser feita em agência, por telefone, pela internet e pelos
terminais de autoatendimento.

Aniversário da poupança
Para cada depósito efetuado em data diferente, é criada automaticamente uma
nova data base. Essas datas são referência para a remuneração mensal do
investimento.
A abertura de apenas uma conta poupança permite ao cliente ter diferentes datas
base, o que possibilita movimentações em qualquer dia.

Sábado, domingo, feriado
Quando a data base cai em dia não útil, a remuneração da poupança acontecerá no
primeiro dia útil subseqüente e o valor incorporado ao saldo da data base.

Final do mês
Quando os depósitos de poupança acontecem nos dias 29, 30, 31 - o próprio
sistema define como data base o dia primeiro do mês seguinte.
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Resgate antes do aniversário
Como é possível sacar da poupança a qualquer momento e a sua rentabilidade é
calculada mensalmente (na data base), não há rendimento para os resgates feitos
antes do aniversário.
Caso o cliente saque um valor maior que o saldo de uma determinada data base, o
débito ocorrerá nas datas anteriores mais próximas, preservando a rentabilidade
das datas base que não fizeram aniversário.
Por exemplo: caso o cliente resolva sacar R$ 1.200,00, no dia 12 (de qualquer mês),
da sua conta poupança que possua um saldo de R$ 5.370,00, o sistema agirá de
forma automática retirando o saldo da(s) data(s) base anterior(es) mais próxima(s)
ao dia do saque:

Datas base antes do saque:

Data base Saldo da data base
04
95,00
10
358,00
11
1.034,00
14
313,00
15
980,00
Saldo Total
2.780,00

Depois da retirada ocorrida no dia 12:

Data base
04
10
11
14
15
Totais

Retirada Saldo da data base
95,00
95,00
166,00
192,00
1.034,00 1.200,00
0,00
0,00
313,00
0,00
980,00
1.200,00
1.580,00

Resgate automático
As contas de poupança podem ter resgate automático, ou seja, para cobrir eventual
saldo devedor da conta corrente o cliente pode autorizar que o próprio sistema faça
as transferências necessárias.
Os clientes podem escolher a ordem de prioridade considerando as demais
aplicações que possuam no BB com essa facilidade. Esse cadastro pode ser feito
em sua agência de relacionamento, por telefone, pela internet e pelos terminais de
auto-atendimento.
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Resgate automático
As contas de poupança podem ter resgate automático, ou seja, para cobrir eventual
saldo devedor da conta corrente o cliente pode autorizar que o próprio sistema faça
as transferências necessárias.
Os clientes podem escolher a ordem de prioridade considerando as demais
aplicações que possuam no BB com essa facilidade. Esse cadastro pode ser feito
em sua agência de relacionamento, por telefone, pela internet e pelos terminais de
autoatendimento.

Depósito em cheque
Quando se faz um depósito em cheque, desde que o mesmo não seja devolvido, a
remuneração passa a ser feita a partir da data do depósito, independentemente do
prazo de liberação. Portanto será criada nova data base no dia do depósito e não
quando este for liberado.

Poupança programada
A Poupança Programada é uma opção de agendar transferências mensais de
recursos da conta corrente para a Poupança Ouro ou Poupex. A programação pode
ser de 2 a 98 meses ou em prazo indeterminado.

Priopridade no saque
A medida provisória 567 estabelece que caso não haja manifestação formal em
contrário, pelo titular da conta, os saques em conta de poupança inicialmente serão
debitados dos depósitos efetuados a partir de 04.05.2012 até seu esgotamento; e
em seguida, do saldo de depósitos anterior a data supracitada.
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