Consulta do pacote Conta Certa
Dados da conta
Agência/Conta: 8322/44200-8

Nome da empresa: JUNTOS JOVENS UNIDOS NA TRANSF

Pacote Vigente
Pacote: Conta Certa 4
Mensalidade: 81,00
Data da cobrança da mensalidade: 2º dia útil do mês

Movimentação de Conta
Manutenção de acesso à conta via Itaú Empresas na internet: Incluído
Cartão de Débito: 2
Saques no caixa eletrônico do Itaú: 30
Transferências no caixa eletrônico do Itaú: 30
Pagamentos no caixa eletrônico do Itaú: 30
Compensação de cheques emitidos (Exceto sacados no term. caixa e
20
personalizados):
Cheques emitidos e sacados no terminal de caixa: 5
Entrega de talão de cheques via correio: 1
Reapresentação automática de cheques devolvidos: 10
Extrato mensal na internet: Incluído
Extratos impressos no caixa eletrônico do Itaú: 8
Informações de conta-corrente por email e SMS (Comunicação digital): Incluído
Manutenção de conta-corrente: Incluído

Recebimentos
Depósitos de cheques em conta-corrente no caixa eletrônico do Itaú: 30
Depósitos de dinheiro em conta-corrente no caixa eletrônico do Itaú: Incluído
Depósitos de dinheiro em conta corrente no terminal de caixa: 3
Boletos da Cobrança Expressa: 3
Cobrança Digital (Produto em TESTE): 0
Custódia de cheques via internet: 10
Gerenciador de vendas com cartões: Incluído

Pagamentos
Pagamento eletrônico de boletos, tributos e concessionárias: Incluído
DOC e TED via canais eletrônicos: 1
Transferências entre contas do Itaú via telefone e internet: Incluído
Pagamento eletrônico de salário: 3
Emissão eletrônica de holerite: 3
Débito automático: Incluído

Empréstimos
Cheque Especial (LIS PJ): Incluído

Serviços Adicionais
Fluxo de Caixa na internet: 0
Itaú Shopline - recebimento via boleto bancário: 0
Itaú Shopline - recebimento via transferência entre contas do Itaú: 0

Bônus por Relacionamento
Volume de Investimento, Pagamento eletrônico de salário e Tempo de
Incluído
conta:
Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente.
Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
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Cheque Especial (LIS PJ) – Sujeito a aprovação de crédito.

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente.
Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

2

