
CONTAS BANCÁRIAS AJUDAM VOCÊ A:

 • manter o seu dinheiro em segurança
 • organizar o orçamento
 • fazer e receber pagamentos e 

transferências
 • programar os investimentos que vão 

te apoiar no futuro

É nela, enfim, que tudo acontece.  
Mas para que você não pague por 
serviços que não utiliza, é importante 
conhecer as opções disponíveis e 
avaliar a mais adequada para as suas 
necessidades:

TIPOS DE CONTAS BANCÁRIAS
Além de ajudar no controle financeiro, as contas são a porta de entrada para acessar produtos e serviços importantes como 
o crédito e os investimentos. 

Conta Corrente

Para quem precisa movimentar o dinheiro com frequência, usando talão de cheques 
ou cartão e fazendo saques, depósitos, pagamentos e transferências. Há diferentes 
opções de pacote de serviços, conforme o perfil do cliente.

Conta Salário

Conta aberta a pedido do empregador ou ente pagador para o processamento do 
pagamento do seu salário. Essa conta não é de livre movimentação, pois somente 
pode receber depósitos do empregador (não sendo admitidos depósitos de 
quaisquer outras fontes) e não é movimentável por cheques.

Conta Poupança

Ter disciplina para guardar dinheiro é um dos desafios na hora de formar uma 
poupança. Com uma conta poupança, você pode programar transferências mensais 
e, quando menos perceber, já terá uma reserva formada. Os rendimentos são isentos 
de impostos (IR e IOF). Por ser um investimento de baixo risco, é uma alternativa para 
manter a sua reserva de emergências (saiba mais no capítulo sobre investimentos).

Conta de pagamento (Superdigital)

Todo brasileiro maior de 18 anos com CPF valido pode ter uma Superdigital. 
Adequada para quem não pode ou não quer ter uma conta corrente, faz poucas 
movimentações e quer ter a comodidade de uma conta pagando pouco. Permite 
transferências, pagamentos e compras, tanto por meio de cartões quanto por 
telefone, internet e aplicativos de celular.

*os produtos mencionados podem estar sujeitos à análise de crédito e cadastro


