
 

 

 
Prospecto de Conta Corrente 

 
Conta Corrente Agi 

A conta corrente do Agi é de sua titularidade exclusiva, podendo ser movimentada a 

qualquer momento, via Aplicativo Agi de Celular, Internet Banking ou Caixas Eletrônicos 

conveniados. A sua conta terá um número de identificação que será informado a você no 

momento da abertura, bem como uma senha de acesso, cadastrada por você e que não deve 

ser compartilhada com terceiros.  

Deixamos aqui algumas dicas de nossa equipe de Segurança da Informação para que você e 

sua conta estejam protegidos de golpes e tentativas de fraudes: 

a) Jamais compartilhe suas senhas, mesmo que seja com conhecidos; 

b) Não anote os dados de sua conta em papéis e outros locais de fácil acesso;  

c) Jamais passe seus dados pessoais para desconhecidos; 

d) Mantenha seus dados cadastrais atualizados junto ao Agi, informando alterações de 

endereço, e-mails, telefone, etc. 

Ao abrir sua conta Agi você receberá um Cartão na Função Débito ou ainda, dependendo da 

análise interna de seu perfil, poderá ser ofertado o Cartão Múltiplo, ou seja, com as funções 

Débito e Crédito no mesmo plástico.   Você poderá o cartão para movimentar sua conta Agi 

nos termos informados nas Condições Gerais de Conta Corrente  e no "Contrato do Cartão 

Agi". 

Através do Aplicativo de celular ou do Internet Banking você poderá consultar todas as 

movimentações de entrada e saída de recursos ocorridas em sua conta, emitindo extratos e 

comprovantes gratuitamente; 

Você poderá depositar recursos próprios na sua conta ou em contas de Agi de terceiros ou 

ainda, receber e enviar recursos para contas em outras Instituições, via nossos os canais 

digitais e caixas eletrônicos conveniados.  

Uma vez que os recursos estejam depositados na sua conta Agi, você poderá utilizá-los para 

realizar Saques por meio dos caixas eletrônicos conveniados ou de casas lotéricas. Podendo 

ainda optar por quaisquer das demais funções disponíveis tais como pagamentos a Débito, 

Pagamentos de Boletos, DDA, etc.  

 



 

 

 

Riscos, Medidas de Segurança e Controle. 

 

O Agi Bank adota diversas medidas de segurança para ajudar a proteger sua conta, 

incluindo sistemas de identificação pessoal baseados em assinaturas, senhas, impressões 

digitais, biometria facial, códigos e outras informações de seu exclusivo conhecimento. No 

entanto, muitos dos riscos associados à manutenção de sua conta podem ser mitigados com 

a sua cooperação: 

I. Em caso de perda ou roubo de cartão ou senha, comunique imediatamente ao AGI por meio 

de nossos canais de atendimento; 

II. Nunca revele sua senha a outra pessoa, pois é exclusiva, de uso pessoal e intransferível. 

Ficando, portanto, sob sua responsabilidade e cuidado mantê-la em segurança, de modo a 

não permitir seu uso de forma indevida por terceiros;  

III. Importante manter seus sistemas operacionais, Antivírus e AntiSpyware sempre atualizados 

em seus equipamentos pessoais tais como: computadores, notebooks, smartphones e 

tablets. É recomendado que configure seu equipamento para fazer a atualização automática 

da nova versão do sistema operacional quando estiver disponível; 

IV. Não aceite ou solicite ajuda de estranhos ao utilizar os terminais de Banco 24h ou Saque e 

Pague. 

No caso de transações via PIX, de forma a mitigar riscos de fraude e de prevenção à 

lavagem de dinheiro, os limites máximos de valores são baseados em critérios estabelecidos 

pelo Agibank, de acordo com a política interna e pelo período de utilização, diurno e noturno, 

conforme as normas e regulamentações vigentes. 

Até o valor limite padrão disponível, você terá autonomia para deliberar sobre a 

alteração (aumento ou redução) utilizando o nosso App AGI. 

Em casos de suspeita de fraude ou falha operacional nos sistemas, o Agibank 

poderá bloquear ou até mesmo proceder com a devolução do recurso originado 

desta transferência, conforme as normas e regulamentações vigentes. 

Além disso, uma gestão consciente de seus recursos pode reduzir riscos de possíveis 

descontroles na movimentação de sua conta: 

I. Para evitar a inadimplência de produtos e serviços, e eventual inclusão em sistemas de 

proteção de crédito, mantenha sempre saldo disponível para liquidação de suas obrigações 

ainda não apresentadas para pagamento e outros débitos pendentes; 

II. Para lidar com indisponibilidades sistêmicas e outras limitações de movimentação da conta, 

procure dispor de meios alternativos para pagamento de suas despesas imediatas. 

 


