FINANCEIRO
ABERTURA DE CONTA
Tipos de conta
Conta-corrente: o dinheiro que você deposita fica à sua
disposição para ser sacado a qualquer momento. É o
ideal para movimentações de dinheiro.
Conta poupança: o valor depositado é uma aplicação
financeira que rende juros ao poupador.
Conta-salário: é uma conta aberta por iniciativa e
solicitação do empregador para efetuar o pagamento de
salários aos seus empregados.

Moeda brasileira
Real - R$

Documentação básica solicitada para a abertura de uma conta (a lista de documentos
é definida por cada banco)

RNM ou Protocolo de Refúgio
Documento de Identificação Original (do país de origem)
CPF
Comprovante de residência
Comprovante de renda
Autorização de residência permanente ou temporária

Após identificar o Tipo de Conta que você precisa, você pode ir presencialmente até a
agência bancária mais próxima de você para abrir sua conta ou abrir gratuitamente uma
Conta digital. Os Bancos não cobram taxas na abertura da conta, no entanto, normalmente
você terá um gasto fixo mensal para sacar, depositar, consultar o extrato ou transferir
dinheiro de uma conta para outra. Mesmo que você não utilize com tanta frequência os
serviços bancários, a taxa mensal é cobrada diretamente do saldo disponível na conta
corrente.
Conta digital
A conta digital não cobra taxas mensais, como acontece em uma conta tradicional, no
entanto, todas as operações possíveis devem ser feitas pelo site do banco, em caixas
eletrônicos ou via celular por aplicativo bancário. Com as contas correntes digitais, você pode
acessar serviços bancários (consultar extratos, sacar dinheiro, fazer pagamentos, depósitos e
transferência) sem precisar sair de casa e ter que enfrentar as filas demoradas das agências
e as burocracias dos bancos. Além disso, algumas instituições bancárias também permitem
abrir a conta direto em aplicativos ou internet banking.

Nem todos os bancos possuem a opção de conta digital, então aqui vai uma lista dos bancos que
podem lhe oferecer esse serviço:

NuConta/ Nubank
PagBank do PagSeguro
Bradesco
Itaú
Banco do Brasil

Decidiu qual conta vai abrir mas é solicitante de refúgio ou solicitante de autorização de
residência?
Se você é solicitante de refúgio e ainda não teve sua condição reconhecida pelo Comitê
Nacional para os Refugiados (CONARE) e, portanto, não possui a Carteira de Registro Nacional
Migratório (CRNM), você pode ir a um banco com o Documento Provisório de Registro Nacional
Migratório ou com o Protocolo de Refúgio para abrir uma conta. O Protocolo de Refúgio é
reconhecido pela Carta Circular 3.813, de 2017, do Banco Central como válido para identificação
de depositantes e, portanto, para abertura de contas-correntes ou conta poupança nos bancos.
Se você não é solicitante de refúgio, o processo de abertura de conta é o mesmo descrito
anteriormente, porém, como identificação são utilizados a Carteira de Registro Nacional
Migratório (CRNM), o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório ou o Protocolo de
Solicitação de Autorização de Residência.
Quer abrir uma conta em conjunto com outra(s) pessoa(s)?

As regras para conta conjunta seguem as mesmas estabelecidas para conta de apenas uma
titularidade.

Quer abrir uma conta como Microempreendedor Individual (MEI)?
Nesse caso, sua conta será aberta como conta de pessoa jurídica (PJ). Verifique com a sua
instituição qual a documentação necessária a ser apresentada para abertura desta conta.

Como não pagar as tarifas bancárias?
Segundo a resolução Nº 3919, todos tem direito ao pacote de serviços essenciais, que é gratuito,
e possibilita: 1 cartão de débito, 4 saques por mês, 2 transferências (para o mesmo banco), e 1
talão de cheques. Basta solicitar este pacote em qualquer agência bancária quando estiver
abrindo a conta.

Alguns cuidados ao abrir uma conta:
Tenha certeza que o banco é autorizado pelo BC. Você pode ver através do próprio site do
BB;
Leia atentamente o contrato: A instituição é obrigada a fornecer uma via de todos os
documentos que você assinou. Peça e guarde com você. A instituição pode enviar o contrato
por qualquer via, inclusive, eletronicamente.
CARTILHA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA MIGRANTES E REFUGIADOS:
https://www.novo.justica.gov.br/news/cartilha-de-informacoes-financeiras-paramigrantes-e-refugiados

AGÊNCIAS

Aqui vai uma lista das principais agências bancárias de Florianópolis, assim você pode
encontrar a agência mais próxima de você:
Caixa Econômica Federal

Agronômica: Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064.
Campeche: Avenida Pequeno Príncipe, 1548.
Balneário: Rua Tijucas, 20.
Centro: Av. Pref. Osmar Cunha, 183.
Ingleses: Rod. Armando Calil Bulos, 6200
Trindade:R. Delfino Conti, 41.
Estreito: R. Tijucas, 20
São José: R. Ver. Arthur Manoel Mariano, 957
Palhoça: Av. Atílio Pedro Pagani, 500
Banco do Brasil
Centro: Praça XV de Novembro, 321.
Estreito: Condomínio de Serviços Públicos - Saci - Rua Santos Saraiva, 1309.
Trindade: R. Delfino Conti, 306.
Lagoa da Conceição: R. Moacir Pereira Júnior, 30.
Ingleses do Rio Vermelho: Rod. Armando Calil Bulos, 6201.
Beira Mar Norte: R. Bocaiúva, 2125.
São José: Av. Lédio João Martins, 554
Palhoça: Av. Aniceto Zacchi, 1038

Santander
Centro: Praça XV de Novembro, 166.
Estreito: R. Fúlvio Aducci, 1338 - 1.
Trindade: Campus Universitário 1 - Centro de Culturas e Eventos.
São José: Av. Presidente Kennedy, 696
Palhoça:R. José Maria da Luz, 2770
Itaú
Estreito: Rua Fulvio Aducci, 1251.
Trindade: R. Lauro Linhares, 563.
Beira Mar: R. Bocaiúva, 2468 - 159 (Shopping BeiraMar)
Lagoa da Conceição: R. Crisógono Viêira da Cruz, 465.
Centro: Praça XV de Novembro, 163.
Ingleses: Rodovia Armando Calil Bulos, R Verm, 6718.
São José: Av Ledio Joao, Martins333
Palhoça: R. José Maria da Luz, 2707

Bradesco
Estreito: R. Fúlvio Aducci, 809.
Centro: Praça XV de Novembro, 298.
Lagoa da Conceição: R. Moacir Pereira Júnior, 52.
Ingleses: Rodovia Armando Calil Bulos, Rodovia, 6720.
Trindade: R. Lauro Linhares, 1693.
São José: Rodovia Br 101, Esq C. Sc 407, Lj 144
Palhoça: Praça 7 de Setembro, 12

