
App Itaú no celular e no computador
Um app simples e completo para atender todas as 
suas necessidades.

*Todos os benefícios mencionados acima são válidos desde que a Empresa processe o
pagamento dos seus colaboradores via SISPAG SALÁRIOS, mediante manutenção do
convênio de processamento de folha de pagamento entre Itaú e Empresa e recebimento
do salário pelo colaborador em conta corrente Itaú. **Os colaboradores que optarem pela
portabilidade do salário para outra instituição, não terão direito aos benefícios. 1. A
redução da mensalidade não se aplica às transações excedentes e às tarifas avulsas e
somente é válida na contratação de um dos pacotes elegíveis a seguir: Pacotes
Padronizados II, III e IV, Itaú Pacote 3.0, Itaú Uniclass Pacote 3.0, Personnalité Multiconta
Plus e Personnalité Multiconta Maxi. 2. Ao término do prazo de validade do benefício, a
mensalidade será cobrada conforme a tabela de tarifas em vigor. 3. Benefícios exclusivos
para Cartões Clássicos Itaucard, Uniclass e Personnalité (titular e adicional exceto
Financeiras e Parceiras). Sujeito à aprovação de crédito. Consulte os cartões participantes, a
validade e demais condições dos regulamentos no site: itaucard.com.br. Ao término do
prazo de validade do benefício, a anuidade será cobrada conforme a tabela de tarifas em
vigor. 4. Para obter o benefício é necessário ter o cheque especial contratado, que está
sujeito à aprovação de crédito, e manter o recebimento do salário em conta corrente Itaú. O
benefício estará disponível a partir da 2ª renovação do cheque especial e após o 1º crédito
de salário. Caso utilize o limite por mais de 10 dias em cada período de renovação, serão
cobrados juros sobre todo o período utilizado, mediante débito em conta na data de
renovação, no final da apuração dos encargos. Saiba mais em: itau.com.br/creditos-
financiamentos/cheque-especial/. 5. Sujeito à análise de crédito, margem consignável
disponível e alterações sem prévio aviso. Para contratar o Crédito Consignado Itaú online é
necessário ter a senha eletrônica cadastrada. 6. Sujeito a análise de crédito. 7. Redução da
taxa de juros varia conforme o relacionamento do correntista. 8. Benefício de 03
mensalidades grátis + 30% de desconto nas demais, aplicadas sobre o valor vigente da
mensalidade. Válido somente para clientes pessoa física que aderirem ao Plano Completo
ConectCar. 10. Variação do desconto depende do segmento Itaú do correntista.

Prefeitura de Londrina e Itaú
Uma parceria acompanhada de  
muitos benefícios ;)

Prezado,

Confira os benefícios* que o servidor da prefeitura 
de Londrina terá acesso ao receber o  salário** no 
Itaú:

Crédito Consignado 
Crédito com taxas especiais. Para você ficar 
tranquilo e curtir o melhor da vida. Simule e 
contrate online5.

Crédito Imobiliário
Com taxas reduzidas6. 
Rápido e online: crédito em 1 hora e contratação 
no bankline.

Seguro Auto
Descontos9 na contratação e renovação do 
Seguro Automóvel, além de descontos especiais 
no Porto Seguro Auto e Azul Seguro Auto.

Conta Corrente
100% de redução no valor da tarifa¹ dos nossos 
principais pacotes de serviços até agosto de 2025²

Cartão de Crédito
Anuidade grátis do seu cartão (titular e adicional) 
até agosto de 20253. 

Financiamento de Veículos
Taxas especiais7, parcelas que cabem no seu 
bolso, em um prazo de até 60 meses.

Plataforma de Benefícios 
Uma plataforma online repleta de descontos e a 
mais ampla rede de benefícios para 
colaboradores. Ofertas e novidades todos os 
meses.

%

Cheque Especial
10 dias sem juros no cheque especial4.
Um crédito de curto prazo, ideal para imprevistos 
e emergências.

ConectCar
Três meses de mensalidade grátis8+ 30% de 
desconto nas demais na contratação do Plano 
Completo. 
E mais, é possível solicitar até 3 adesivos 
gratuitos por cpf. Para contratar, acesse: 
itau.conectcar.com/rd_fopa

Central de atendimento
4004 4828 Capitais e regiões metropolitanas
0800 970 4828 Demais localidades
Consultas, informações, reclamações e 
transações, todos os dias, 24h por dia

SAC 0800 728 0728 Reclamações, cancelamentos 
e informações gerais todos os dias, 24h por dia.
Ouvidoria 0800 570 0011 se não ficar satisfeito com 
a solução apresentada, contate a Ouvidoria em dias 
úteis, das 9h às 18h
Deficientes auditivo/fala 0800 722 1722 todos os 
dias, 24h por dia
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