
ABERTURA DE CONTA PF
MOBILE



COMO ABRIR UMA CONTA PESSOA FÍSICA PELO APP BRADESCO

Com ele instalado no celular, é necessário liberar o acesso aos 
dados do aparelho, clicando em Permitir quando aparecer a 
mensagem na tela. 
Ah, e tem um detalhe muito importante: cada cliente deve usar 
seu próprio smartphone para solicitar a abertura da conta.

Abrir uma conta Bradesco pelo celular é muito simples! Na App 
Store ou Google Play, basta procurar e baixar o App Bradesco. 



O primeiro passo é informar o CPF.

Depois, é necessário um número de celular válido, 
pois é por meio dele que vamos encaminhar 

notificações sobre a abertura da conta.
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Uma senha de 4 dígitos deve ser cadastrada. 
Com ela, é possível acessar a conta pelo App, 

Internet Banking e Fone Fácil.
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No lado superior direito da tela tem uma 
interrogação com dicas para criar uma senha 

segura. Vale conferir ;)
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A solicitação de abertura de conta pelo app é 
dividida em 3 etapas.
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A primeira etapa é preencher alguns dados 
pessoais e escolher o documento que tiver em 

mãos para enviar uma foto. 
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Ainda na primeira etapa, é necessário 
selecionar o estado civil.
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Preencher os dados complementares e as 
informações profissionais.
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O endereço residencial para envio do cartão
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Informar a renda e se há residência 
fora do Brasil.
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A primeira etapa já foi ;)

Agora, é necessário enviar uma foto do 
documento.
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Uma boa imagem do documento é essencial para a aprovação da conta. Por 
isso, é importante que a foto fique perfeita. Dá uma olhada nestas dicas:12



São duas fotos. A primeira é da da frente (lado que tem sua foto) e a outra é do verso, onde tem as 
demais informações do documento. O RG ou CNH deve se encaixar direitinho na moldura exibida na 
tela. 13



O videoselfie é um vídeo curto, com até 10 segundos, que serve como uma etapa a mais de 
segurança. Por isso, ao gravar, não pode usar máscara ou qualquer outro adereço que dificulte o 
reconhecimento do rosto.
O vídeo é mantido em sigilo e basta seguir as instruções da tela para enviar. 
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Ufa, etapa final! Hora de personalizar a conta.
Aqui ocorre a escolha da cesta de serviços e de alguns produtos.
Caso o cartão de crédito seja selecionado, é possível escolher a melhor data para o vencimento 
de sua fatura.
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*A disponibilização dos produtos está sujeita à análise de crédito. 



Para o cartão de débito (cartão da conta), a senha deve ter 6 dígitos. Ela será usada nas Máquinas de 
Autoatendimento Bradesco e Banco24Horas e para compras a débito.
Se você quiser escolher uma agência de relacionamento que não seja alguma das apresentadas perto 
da sua casa, clique em Buscar agência e digite o nome, endereço ou número da agência de sua 
preferência.
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A solicitação é concluída após aceitar os 
termos e as condições. Os dados serão 

analisados e, se a conta for aberta ou for 
necessário o reenvio de algum documento, 

o aviso será por e-mail ou notificação no 
celular.
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Depois que receber a resposta, é importante cadastrar a Chave de Segurança para 
acessar todos os serviços e produtos disponíveis em nossos Canais Digitais. Para 
cadastrar, basta acessar o App e digitar o CPF e a senha de 4 dígitos. 18



Em seguida, criar um PIN para acessar a Chave de Segurança no celular e liberar as funcionalidades do 
aplicativo.
Pronto! Já é possível fazer transferências, pagar contas, recarregar o celular e muito mais. Em até 10 
dias úteis, o cartão de débito para fazer saques e compras chegará ao endereço informado.
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