Pacote de
serviços.
Escolha o pacote mais
adequado e economize
de maneira consciente.

Iniciar

Quer saber quais as opções de pacotes disponíveis?

Escolha o perfil correspondente ao seu e identifique qual combina mais com o seu bolso. Vamos lá?

Sou cliente Itaú

Sou cliente Itaú
conta poupança

Sou cliente
Itaú Uniclass

Padronizado
I

Padronizado
II

Padronizado
III

Padronizado
IV

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Serviços
Essenciais

33% 45% 60% 55% 58% 65%
de economia

de economia

de economia

de economia

de economia

de economia

Olá, cliente Itaú!
Temos vários pacotes de serviços para
você. Clique no desejado e faça a sua
comparação.

Quem compara,
contrata.
Todos os pacotes de serviços oferecidos pelo Itaú contêm uma quantidade de serviços gratuitos (Serviços
Essenciais) e uma quantidade adicional de serviços bancários que compõem a quantidade mensal de cada
pacote. Caso você não tenha interesse em contratar um dos pacotes disponíveis, pode optar pelos Serviços
Essenciais na aba correspondente em “Sou Cliente Itaú”. Em caso de utilização de serviços excedentes,
pagar as tarifas avulsas conforme determinado na Tabela Geral de Tarifas.

Início

Padronizado
I

Padronizado
II

Padronizado
III

Padronizado
IV

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Serviços
Essenciais

33% 45% 60% 55% 58% 65%
de economia

de economia

de economia

Padronizado I
O que está incluso neste pacote?
• 8 saques
• 4 transferências (exceto DOC/TED)

de economia

de economia

de economia

Você paga R$ 12,45 por mês e tem todos
esses serviços que separadamente custariam
R$ 18,70. Ou seja:

De:
Valor das Tarifas Avulsas

18,70

R$

E ainda:
• 6 extratos impressos

Por apenas:

Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

Quem compara, contrata.
Faça as contas
e veja como vale a pena.
É para você quê:

Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

33% de economia.

Valor
Padronizado I

12,45

R$

por mês

• Movimenta pouco a conta.
• Quer contar com poucos serviços.
Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 28,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como bônus
para navegar na internet, bônus para
falar ainda mais no celular ou juros
reduzidos nos produtos de crédito.

Padronizado
I

Padronizado
II

Padronizado
III

Padronizado
IV

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Serviços
Essenciais

33% 45% 60% 55% 58% 65%
de economia

de economia

de economia

Padronizado II
O que está incluso neste pacote?
• 8 saques
• 4 transferências (exceto DOC/TED)
• 1 DOC ou TED por canais
eletrônicos ou pessoais
E ainda:

de economia

de economia

de economia

De:

Você paga R$ 19,90 por mês e tem todos
esses serviços que separadamente custariam
R$ 36,70. Ou seja:

Valor das Tarifas Avulsas

45% de economia.

36,70

R$

Quem compara, contrata.
Faça as contas e veja
como vale a pena.

Por apenas:

• 12 folhas de cheque
• 8 extratos impressos
Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular
Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

Valor
Padronizado II

19

R$

por mês

,90

É para você quê:

• Movimenta pouco a conta.
• Quer contar com poucos serviços.
Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 28,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como bônus
para navegar na internet, bônus para
falar ainda mais no celular ou juros
reduzidos nos produtos de crédito.

Padronizado
I

Padronizado
II

Padronizado
III

Padronizado
IV

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Serviços
Essenciais

33% 45% 60% 55% 58% 65%
de economia

de economia

de economia

Padronizado III

de economia

de economia

De:

Você paga R$ 26,50 por mês e tem todos
esses serviços que separadamente custariam
R$ 66,50. Ou seja:
Valor das Tarifas Avulsas

O que está incluso neste pacote?
• 10 saques
• 6 transferências (exceto DOC/TED)
• 2 DOCs ou TEDs por canais
eletrônicos ou pessoais
E ainda:
• 15 folhas de cheque
• 12 extratos impressos

R$

66,90
Valor
Padronizado III

Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

R$

26,50

por mês

60% de economia.
Quem compara, contrata.
Faça as contas e veja
como vale a pena.

Por apenas:

Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

de economia

É para você quê:

• Movimenta pouco a conta.
• Quer contar com poucos serviços.
Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 28,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como bônus
para navegar na internet, bônus para
falar ainda mais no celular ou juros
reduzidos nos produtos de crédito.

Padronizado
I

Padronizado
II

Padronizado
III

Padronizado
IV

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Serviços
Essenciais

33% 45% 60% 55% 58% 65%
de economia

de economia

de economia

Padronizado IV

de economia

de economia

De:
Valor das Tarifas Avulsas

O que está incluso neste pacote?
• 12 saques
• 8 transferências (exceto DOC/TED)
• 3 DOCs ou TEDs por canais
eletrônicos ou pessoais
E ainda:

de economia

R$

91,70

• 20 folhas de cheque
• 12 extratos impressos

• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

Valor
Padronizado IV

Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

R$

41,00

por mês

55% de economia.
Quem compara, contrata.
Faça as contas e veja
como vale a pena.

Por apenas:

Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.

Você paga R$ 41,00 por mês e tem todos
esses serviços que separadamente custariam
R$ 91,70. Ou seja:

É para você que quer:

+ Serviços
+ Economia
+ Conveniência no dia a dia
Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 28,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como bônus
para navegar na internet, bônus para
falar ainda mais no celular ou juros
reduzidos nos produtos de crédito.

Padronizado
I

Padronizado
II

Padronizado
III

Padronizado
IV

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Serviços
Essenciais

33% 45% 60% 55% 58% 65%
de economia

de economia

de economia

Itaú Pacote 3.0
O que está incluso neste pacote?
• 12 saques
• 13 transferências (exceto DOC/TED)
• Mensagem de conta por celular ilimitada (SMS)

de economia

de economia

de economia

De:

Você paga R$ 33,00 por mês e tem todos esses
serviços que separadamente custariam R$ 78,85.
Ou seja:
Valor das Tarifas Avulsas

78,85

R$

Por apenas:

É para você que quer:

Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

Valor Itaú Pacote 3.0

R$

33,00

por mês

Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

Quem compara, contrata.
Faça as contas e veja
como vale a pena.

E ainda:
• 20 folhas de cheque
• 12 extratos impressos

58% de economia.

+ Serviços
+ Economia
+ Conveniência no dia a dia
Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 28,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como bônus
para navegar na internet, bônus para
falar ainda mais no celular ou juros
reduzidos nos produtos de crédito.

Padronizado
I

Padronizado
II

Padronizado
III

Padronizado
IV

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Serviços
Essenciais

33% 45% 60% 55% 58% 65%
de economia

de economia

de economia

Itaú Pacote 4.0
O que está incluso neste pacote?
• 15 saques
• 15 transferências (exceto DOC/TED)
• 3 DOCs ou TEDs por canais eletrônicos
• Mensagem de conta por celular ilimitada (SMS)
E ainda:
• 20 folhas de cheque
• 15 extratos impressos
• 1 entrega de talão de cheque
na casa do cliente

de economia

de economia

De:
Valor das Tarifas Avulsas

144,00

R$

Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

Você paga R$ 50,00 por mês e tem todos
esses serviços que separadamente custariam
R$ 144,00. Ou seja:

65% de economia.
Quem compara, contrata.
Faça as contas e veja
como vale a pena.

Por apenas:

É para você que quer:
Valor Itaú Pacote 4.0

Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

de economia

R$

50,00

por mês

+ Serviços
+ Economia
+ Conveniência no dia a dia
Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 28,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como bônus
para navegar na internet, bônus para
falar ainda mais no celular ou juros
reduzidos nos produtos de crédito.

Padronizado
I

Padronizado
II

Padronizado
III

Padronizado
IV

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Serviços
Essenciais

33% 45% 60% 55% 58% 65%
de economia

de economia

de economia

de economia

de economia

de economia

Serviços Essenciais
É para você que quer:

• Uma quantidade reduzida de serviços
e está disposto a pagar tarifa avulsa,
quando exceder.

Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 28,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como bônus
para navegar na internet, bônus para
falar ainda mais no celular ou juros
reduzidos nos produtos de crédito.

O que está incluso?
• 4 saques
• 2 transferências entre contas na própria
instituição (exceto DOC e TED)
• 2 extratos mensais por caixas eletrônicos
E ainda:
• 10 folhas de cheque
Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

Sem
mensalidade

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Itaú Poupança
Econômica

41% 51%
de economia

de economia

Olá, cliente Itaú
Conta Poupança!
Temos vários pacotes de serviços para
você. Clique no desejado e faça a sua
comparação.

Quem compara,
contrata.
Todos os pacotes de serviços oferecidos pelo Itaú contêm uma quantidade de serviços gratuitos (Serviços
Essenciais) e uma quantidade adicional de serviços bancários que compõem a quantidade mensal de cada
pacote. Caso você não tenha interesse em contratar um dos pacotes disponíveis, pode optar pelos Serviços
Essenciais na aba correspondente em “Sou Cliente Itaú”. Em caso de utilização de serviços excedentes,
pagar as tarifas avulsas conforme determinado na Tabela Geral de Tarifas.

Início

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Itaú Poupança
Econômica

41% 51%
de economia

de economia

Itaú Poupança 3.0

De:
Valor das Tarifas Avulsas

O que está incluso neste pacote?
• 4 saques
• 5 transferências (exceto DOC/TED)

Você paga R$ 12,00 por mês e tem todos
esses serviços que separadamente custariam
R$ 20,45. Ou seja:

R$

20,45

E ainda:
• 8 extratos impressos

Por apenas:

É para você que quer:
Itaú Poupança 3.0

12,00

R$

por mês

Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

Quem compara, contrata.
Faça as contas e veja
como vale a pena.

Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

41% de economia.

+ Serviços
+ Economia
+ Conveniência no dia a dia

Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 10,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como bônus
para navegar na internet ou bônus
para falar ainda mais no celular.

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Itaú Poupança
Econômica

41% 51%
de economia

de economia

Itaú Poupança 4.0

De:
Valor das Tarifas Avulsas

O que está incluso neste pacote?
• 5 saques
• 8 transferências (exceto DOC/TED)

R$

32 ,40

E ainda:
• 11 extratos impressos

Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

51% de economia.
Quem compara, contrata.
Faça as contas e veja
como vale a pena.

Por apenas:

É para você que quer:
Itaú Poupança 4.0

16,00

R$

por mês

Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

Você paga R$ 16,00 por mês e tem todos
esses serviços que separadamente custariam
R$ 32,40. Ou seja:

+ Serviços
+ Economia
+ Conveniência no dia a dia
Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 10,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como bônus
para navegar na internet ou bônus
para falar ainda mais no celular.

Itaú
Pacote 3.0

Itaú
Pacote 4.0

Itaú Poupança
Econômica

41% 51%
de economia

de economia

Itaú Poupança Econômica
É para você que quer:

O que está incluso neste pacote?

• Uma quantidade reduzida de serviços
e está disposto a pagar tarifa avulsa,
quando exceder.

• 2 saques
• 2 transferências, incluindo DOC/TED
E ainda:

Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 10,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como bônus
para navegar na internet ou bônus
para falar ainda mais no celular.

• 2 extratos impressos por mês
Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

Sem
mensalidade

Itaú Uniclass Pacote 3.0

Itaú Uniclass Pacote 4.0

Itaú Uniclass Pacote 5.0

85%

84%

84%

de economia

de economia

de economia

Olá, cliente Itaú Uniclass!
Temos vários pacotes de serviços
para você. Clique no desejado
e faça a sua comparação.

Todos os pacotes de serviços oferecidos pelo Itaú contêm uma quantidade de serviços gratuitos (Serviços
Essenciais) e uma quantidade adicional de serviços bancários que compõem a quantidade mensal de cada
pacote. Caso você não tenha interesse em contratar um dos pacotes disponíveis, pode optar pelos Serviços
Essenciais na aba correspondente em “Sou Cliente Itaú”. Em caso de utilização de serviços excedentes, pagar
as tarifas avulsas conforme determinado na Tabela Geral de Tarifas.

Quem compara,
contrata.
Início

Itaú Uniclass Pacote 3.0
O que está incluso neste pacote?
• Saques ilimitados
• Transferências ilimitadas (exceto DOC/TED)
• 4 DOCs ou TEDs via canais eletrônicos
• Mensagens de conta por celular ilimitado (SMS)
E ainda:
• 30 folhas de cheque
• Extratos impressos ilimitados
• 1 entrega de talão de cheques
na casa do cliente
Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular
Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

Itaú Uniclass Pacote 3.0

Itaú Uniclass Pacote 4.0

Itaú Uniclass Pacote 5.0

85%

84%

84%

de economia

de economia

De:

de economia

Você paga R$ 58,10 por mês e tem todos
esses serviços que separadamente custariam
R$ 390,45. Ou seja:
Valor das Tarifas Avulsas

390,45

R$

Quem compara, contrata.
Faça as contas e aproveite
essa oportunidade.

Por apenas:
Valor Itaú Uniclass
Pacote 3.0

58,10

R$
por mês

85% de economia.

É para você quê:

Usa pouco DOCs e TEDs
Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 60,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como 10
dias sem juros no LIS, bônus para
navegar na internet, bônus para
falar ainda mais no celular ou juros
reduzidos nos produtos de crédito.

Itaú Uniclass Pacote 4.0
O que está incluso neste pacote?
• Saques ilimitados
• Transferências ilimitadas (exceto DOC/TED)
• 6 DOCs ou TEDs via canais eletrônicos
• 1 DOC ou TED via canais pessoais
• Mensagens de conta por celular ilimitadas (SMS)
E ainda:
• 40 folhas de cheque
• Extratos impressos ilimitados
• 2 entregas de talão de cheque
na casa do cliente

Itaú Uniclass Pacote 3.0

Itaú Uniclass Pacote 4.0

Itaú Uniclass Pacote 5.0

85%

84%

84%

de economia

Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

de economia

Você paga R$ 72,50 por mês e tem todos
esses serviços que separadamente custariam
R$ 453,10. Ou seja:

De:
Valor das Tarifas Avulsas

453,10

R$

Por apenas:

84% de economia.
Quem compara, contrata.
Faça as contas e aproveite
essa oportunidade.
É para você que quer:

Valor Itaú Uniclass
Pacote 4.0

Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

de economia

R$

72,50

por mês

+ Serviços
+ Economia
+ Conveniência no dia a dia
Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 60,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como 10
dias sem juros no LIS, bônus para
navegar na internet, bônus para
falar ainda mais no celular ou juros
reduzidos nos produtos de crédito.

Itaú Uniclass Pacote 5.0
O que está incluso neste pacote?
• Saques ilimitados
• Transferências ilimitadas (exceto DOC/TED)
• 8 DOCs ou TEDs via canais eletrônicos
• 2 DOCs ou TEDs via canais pessoais
• Mensagens de conta por celular ilimitadas (SMS)
E ainda:
• 40 folhas de cheque
• Extratos impressos ilimitados
• 2 entregas de talão de cheque
na casa do cliente

Itaú Uniclass Pacote 3.0

Itaú Uniclass Pacote 4.0

Itaú Uniclass Pacote 5.0

85%

84%

84%

de economia

Valor das Tarifas Avulsas

R$

Consulte sempre os valores atualizados
na Tabela Geral de Tarifas disponível
em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/

de economia

Você paga R$ 75,00 por mês e tem todos
esses serviços que separadamente custariam
R$ 492,20. Ou seja:

De:

492,20

84% de economia.
Quem compara, contrata.
Faça as contas e aproveite
essa oportunidade.

Por apenas:

É para você que quer:
Valor Itaú Uniclass
Pacote 5.0

Principais serviços disponíveis
pela internet e pelo celular.
• Consulta de saldo ilimitada
• Pagamento de contas
• Gerenciamento de investimentos
• Recarga celular

de economia

75,00

por mês

R$

Um pacote completo
Plano de Vantagens Itaú
A partir de R$ 60,00, você pode
reverter o valor pago mensalmente
nas tarifas em benefícios como 10
dias sem juros no LIS, bônus para
navegar na internet, bônus para
falar ainda mais no celular ou juros
reduzidos nos produtos de crédito.

Consulte este material sempre
que precisar. Com ele, você
consegue fazer a melhor escolha
para sua vida financeira.

Aproveite um pacote
feito para você.

