BANCO DO BRASIL – DÉBITO AUTOMÁTICO
CADASTRO
O cliente BB deve procurar sua agência de relacionamento e solicitar o
cadastramento do débito automático munido das seguintes informações:
Nome cliente BB: ___________________________________________
Agência: ________________ Conta Corrente: ____________________
Nome empresa: INDIK ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Nº Convênio BB: 35066 Nº Identificador Especial: CPF correntista BB
Condições:
1. Autorizo o Banco do Brasil S.A. a debitar em minha conta corrente o valor
correspondente à quitação dos compromissos acima especificados.
2. Comprometo-me, desde já, a manter saldo suficiente para o referido
débito, ficando o Banco do Brasil S.A. isento de qualquer responsabilidade
decorrente da não liquidação do compromisso por insuficiência de saldo na
data do vencimento.
3. Estou ciente de que, caso não conste na conta de consumo a expressão
"Débito em conta – não receber no caixa", esta poderá ser quitada em
qualquer terminal de auto-atendimento BB. Neste caso, devo procurar a
minha agência para esclarecimentos.
4. Em caso de dúvida ou reclamação sobre datas de vencimento e/ou valores,
devo solicitar esclarecimentos diretamente à empresa credora.
5. Estou ciente de que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de, a
qualquer tempo, cancelar a presente prestação de serviço, mediante
comunicação por escrito.
6. Estou ciente de que, a autorização de débito pode ser cancelada por
solicitação da empresa convenente ou por mim, nos canais disponibilizados
pelo Banco do Brasil S.A. (TAA, Internet, CABB) e agências do BB.
________________________________
Local e Data

___________________________
Assinatura

BANCO DO BRASIL – DÉBITO AUTOMÁTICO
AUTORIZAÇÃO
Como e onde autorizar?
Para autorizar o débito automático pelo Banco do Brasil, o correntista BB
deverá acessar sua Conta Corrente e seguir as orientações:
Pela Internet: Pagamentos > Autorização de Débito > Confirmação de
Autorização.
Pelo Celular: Pagamentos > Débitos Automático > Confirmação de
Autorização.
Pelo TAA: Mais transações > Débito Automático > Autorização de Débito >
Confirmação de Cadastramento.
Pela Central de Atendimento: Impostar informações conforme solicitação da
central (agência, conta-corrente, senha do cartão) > escolher a opção 9 do
Menu: falar com um atendente > será solicitada a impostação da senha de 4
dígitos da Central de Atendimento > solicitar ao atendente a confirmação de
convênio de débito automático.

