Tipos de comprovantes da conta indicada para crédito de
resgate ou benefício pelo plano de previdência
Clique na figura correspondente ao banco escolhido para o recebimento e verifique os comprovantes
mais utilizados
Itaú Unibanco

Banco do Brasil

Bradesco

Santander

Caixa Econômica

Banco original

Nubank

Banco Inter

O que não é aceito:

O que não é recomendado:

×
×
×
×

× Enviar dados de terceiros (por exemplo, enviar
comprovante de transferência, DOC ou TED, que
mostre dados da outra pessoa envolvida;
× Enviar os documentos em outro canal que não seja
o site de participantes;
× Enviar processos de resgate e benefícios em partes
(é interessante enviar completo, mesmo que se
trate de uma correção de apenas 1 item)

Contas em nome de terceiros;
Contas de empresas;
Conta salário vinculada a CNPJ de empresa;
Comprovantes que não tenham o nome e
sobrenome ou número da conta (precisa ter os 3 juntos);
× Comprovantes ilegíveis, imagens de baixa qualidade,
ou escritos à mão;
× Arquivos pesados, superiores a 2,5MB

• O mais usado: Print da
tela do App
•

Importante! É este da
imagem abaixo que tem
seu nome e sobrenome

• Como acessar:

• Outros comprovantes:

 Importante: não é a tela inicial, pois
ela contem apenas seu primeiro
nome ou até mesmo apelido

 Cartão do banco FRENTE E VERSO
(seu nome e número da conta devem
estar legíveis)

12345-6

NOME e SOBRENOME AQUI
12345-6

 Por favor cubra o código de segurança
1. Clique aqui
nas letras do
seu nome ou
sua foto
É ESSE
Precisa ter o
sobrenome

Ver mais comprovantes no próximo slide
VOLTAR PARA O INÍCIO

• Outros comprovantes:

 Comprovante de depósitos
em caixa eletrônico

 Comprovante de pagamentos
de boletos (Dica: pode ser do
caixa eletrônico, do aplicativo
ou do bankline)
12345-6
ENZO VALENTINO
12345-X
1234

NOME COMPLETO AQUI

 Tela inicial do Internet Banking

VOLTAR PARA O INÍCIO

1. Clique para aparecer seu
nome e demais dados

VOLTAR PARA O INÍCIO

• Outros comprovantes:
 Extrato em PDF, do
aplicativo ou Bankline (dica:
recorte ou esconda as partes
que informam saldo ou
movimentações)

NOME COMPLETO AQUI

• O mais usado: cartão da conta

• Importante! Seu nome e número da
conta devem estar legíveis
 Comprovante de pagamentos de boletos
(Dica: pode ser do caixa eletrônico, do
aplicativo ou do bankline)

 Comprovante de depósitos
em caixa eletrônico
 Por favor cubra o código de segurança

ENZO VALENTINO

Dica: cubra os dados do cartão de crédito.
Para o pagamento só importam os dados da conta

1234-0

12345-X

NOME COMPLETO AQUI
12345-6

• Outros comprovantes:

• O mais usado: cartão da conta

• Importante! Seu nome e número da
conta devem estar legíveis

 Comprovante de depósitos
em caixa eletrônico
12345-6
NOME COMPLETO AQUI

 Comprovante de pagamentos de boletos (Dica: pode
ser do caixa eletrônico, do aplicativo ou do bankline)

12345-X

ENZO VALENTINO

VOLTAR PARA O INÍCIO

VOLTAR PARA O INÍCIO

• Outros comprovantes:
 Extrato em PDF, do aplicativo ou Bankline (dica: recorte ou
cubra as partes que informam saldo ou movimentações)

• O mais usado: cartão da conta

• Importante! Seu nome e número da
conta devem estar legíveis

1234-0

ENZO VALENTINO

 Comprovante de depósitos
em caixa eletrônico

Nome Sobrenome

Numero da conta aqui

 Cabeçalho de extrato ou depósito
(seu nome e número da conta devem
estar legíveis)
NOME COMPLETO AQUI
12345-6

Dica: cubra os dados do cartão de crédito.
Para o pagamento só importam os dados da conta

VOLTAR PARA O INÍCIO

• Outros comprovantes:

• O mais usado: cartão da conta

• Importante! Seu nome e número da
conta devem estar legíveis

 Comprovante de depósitos
em caixa eletrônico

VOLTAR PARA O INÍCIO

• O mais usado: Print da
tela do App
•

• Como acessar:

Importante! É este da
imagem abaixo que tem seu
nome completo

 Importante: não é a tela inicial, pois
ela contem apenas seu primeiro
nome ou até mesmo apelido

2. Rolar
até o fim
da tela de
extrato

É ESSE

Fulano de Tal
1. Clique
aqui
Fulano de Tal

Seu Nome Completo Aqui
12345-6

• Outros comprovantes:

• O mais usado: Atestado de
titularidade da conta

 Necessário verificar com seu banco
 O importante é conter seu nome
completo junto do número da
conta

VOLTAR PARA O INÍCIO

• O mais usado: Print da tela de internet
Banking com seu nome, sobrenome e número
da conta juntos

• Outros comprovantes:

 Necessário verificar com seu banco
 O importante é conter seu nome
completo junto do número da
conta

VOLTAR PARA O INÍCIO

