
Mais informações 
bb.com.br

Pequenas ações podem ajudar muito na prevenção ao coro-
navírus (Covid19). Fique ligado nas dicas que o Banco do Brasil 
reuniu, considerando as novas orientações divulgadas.

Primeiramente, evite sair de casa, exceto se realmente 
necessário. O fator de isolamento, uma atitude simples, pode 
evitar o contágio e proliferação da doença e salvar milhares de 
vidas. 

Outras dicas importantes:

Na hora das compras

Se precisar do BB

No seu dia a dia

Procure realizar suas compras de maneira online 
utilizando seu cartão virtual. 

Se for necessário comparecer ao estabelecimento 
físico, opte por formas de pagamento por 
aproximação (NFC). Compras de até R$ 49,99 
não necessitam da senha. 

Ao sair para estabelecimentos físicos, opte pelos                      Ao sair para estabelecimentos físicos, opte pelos                      
pequenos comerciantes. São eles que mais 
sofrem em momentos como esse.

Sabemos que sua vida, inclusive a financeira, 
não pode parar. Então conte com todos os 
nossos canais virtuais:

Aplicativo Banco do Brasil. Utilize o app com as Aplicativo Banco do Brasil. Utilize o app com as 
soluções mais completas para você e sua                      
empresa.

Atendimento por Whatsapp (4004 0001) e Redes 
Sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin)

Internet Banking

Central de Relacionamento Banco do Brasil
(4004 0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas e(4004 0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas e
0800 729 001 - Demais regiões)

Nas atividades diárias, EVITE:

Comparecer a agências físicas e salas de                  
autoatendimento. Aglomerações em agências 
podem facilitar a transmissão do vírus.

Sacar e manusear dinheiro em espécie.              Sacar e manusear dinheiro em espécie.              
Cédulas de dinheiro, como trocam de mãos com                  
constância, podem se tornar agentes de             
transmissão do vírus.

Permanecer em filas nos Bancos. O pagamento Permanecer em filas nos Bancos. O pagamento 
de benefícios como os recursos do PASEP e 
INSS são creditados na sua conta normalmente. 
Basta utilizar cartões e meios de pagamento      
digital para suas transações.

O momento agora é de conscientização e muito em breve será 
de superação. Por isso, queremos que você tenha certeza que 
pode contar com o Banco do Brasil para cuidar das 
suas finanças e negócios. 

Precisamos falar sério. De verdade.


