É com grande satisfação que retomamos a formalização da
abertura de sua conta para crédito salário.
A partir de 17/08 os atendimentos serão realizados por agendamento.
Fique atendo, a partir de 11/08 é necessário realizar o agendamento através do site:
https://www.agendabanco.com.br/cliente.

Ficará ativo até 31.08, para realização dos agendamentos e/ou alterações.
Os agendamentos podem ser realizados via PC, notebook, celulares, tablets e central telefônica.

LOCAL DE ATENDIMENTO:
SHOPPING METRÓPOLE ANANINDEUA
Rodovia BR 316, KM 04
N 4500 Piso L2 Loja 210F
Horário de Atendimento especial:
De segunda a sexta-feira,
das 8:00h às 17:00h, exceto feriado
QR CODE DO AGENDAMENTO

Aponte a câmera do seu celular e
agende o dia do seu atendimento.

Dúvidas sobre Atendimento:
3003-0330 - regiões metropolitanas
0800-208-0330 - demais regiões
Atendimento das 7h às 22h, e aos sábados das 9h às 15h,
exceto domingo e feriados nacionais

Período: de 17/08 a 18/09
APP DO BRADESCO

Baixe o aplicativo Bradesco
para agilizar seu
atendimento no momento
da formalização da conta.
“Leve seu celular no
dia do atendimento.”

Importante: para agilizar o atendimento é imprescindível a apresentação dos seguintes
documentos (original e cópia); além do último contracheque:
 Documento de identificação com foto: RG – Cédula de Identidade, ou CNH – Carteira de
Motorista, ou Carteira de Identidade Militar, ou Carteira de Trabalho, ou Carteira de Inscrição
em Entidades de Classe (Ex.: OAB, CRM, etc.) (apenas 01 documento com foto dos citados
anteriormente); nome e CPF do cônjuge para os casados(as);
 CPF – Cadastro de Pessoa Física (obrigatório caso não conste no documento citado
anteriormente);
 Comprovante de endereço (obrigatório): conta de consumo (água, luz, gás, telefone fixo
ou celular, TV a Cabo/Internet ou IPTU) emitida no máximo há 180 dias ou contrato de
Locação/Compra e Venda de imóvel devidamente registrado em cartório. Na ausência
deste podem ser aceitos extrato de FGTS, correspondências emitidas por Órgãos Oficiais
Federais, Estaduais ou Municipais, multas de transito ou Boletos de Cobrança de
financiamento imobiliário, demonstrativo de planos de saúde ou mensalidade escolar.
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