PARTICIPANTE
PREVIDËNCIA COMPLEMENTAR

BENEFÍCIOS PARA OS ASSISTIDOS DA ECOS

A ECOS e o Banco ITAÚ, fecharam parceria para otimizar e beneficiar o processo de pagamento. Nesta negociação, a Fundação ECOS buscou agregar benefícios para seus assistidos e conseguiu uma proposta que ELIMINA a
cobrança de taxas por cinco anos para quem receber o benefício ECOS através do Banco ITAÚ.

Isenção
de 100%

Da tarifa bancária para
os pacotes descritos
na tabela abaixo

até junho de 2023

No valor de todas as
anuidades de cartão
de crédito ITAUCARD

SE VOCÊ NÃO TEM CONTA NO ITAÚ

O QUE ACONTECERÁ NO DIA DO CRÉDITO DO BENEFÍCIO

Se você ainda não tem conta no Banco ITAÚ e deseja se
beneficiar dessa parceria, ligue para a Central de Atendimento ECOS para obter uma carta de apresentação da
ECOS e vá a qualquer agencia de sua preferência, com
os documentos RG (original e cópia) e CPF (original e cópia). Ao abrir a sua conta, certifique-se com o gerente o
pacote de serviços oferecido. Para obter os benefícios da
parceria com a ECOS, o pacote de sua conta tem que ser
qualquer um dos pacotes listados na tabela abaixo.
Após abrir a conta, você deve entrar em contato com a
Central de Atendimento ECOS através do 0800-721-2600
ou pelo e-mail atende@fundacaoecos.org.br e informar
os dados da sua conta ITAÚ.

Por determinação do Banco Central (BACEN), os participantes que passarem a receber seu benefício (salário) em uma conta corrente ou poupança já existente
no ITAÚ, deverão dar um aceite nos canais eletrônicos
(internet e celular) ou via gerente para a liberação do
primeiro salário. Nos meses seguintes o crédito já será
transferido automaticamente para a conta sem a necessidade de um novo aceite.

JÁ TEM CONTA NO ITAÚ, COMO PROCEDER?

Assim que o participante aceitar o recebimento do
salário em sua conta ITAÚ, o crédito será liberado de
forma imediata na conta corrente ou poupança. Caso
o participante não aceite, o valor ficará retido na conta
salário e poderá ser sacado somente em uma das agências ITAÚ.

Caso já tenha conta no ITAÚ e receba seu benefício nesta conta, verifique com seu gerente se o seu pacote de
serviços é um dos listados na tabela abaixo, caso contrário, peça para migrar para um desses pacotes disponíveis na parceria.
Caso tenha conta no ITAÚ e NÃO receba seu benefício
por essa conta e deseja fazê-lo para obter as vantagens
da parceria, entre em contato com a Central de Atendimento ECOS através do 0800-721-2600 ou pelo e-mail
atende@fundacaoecos.org.br e informe sua conta.
SEGMENTO

PACOTE DE
SERVIÇOS

O ITAÚ enviará avisos nos canais eletrônicos para que
os participantes autorizem o recebimento do salário. O
aceite poderá ser efetuado nos canais: Internet, Caixas
Eletrônicos, Celular ou via Gerente.

OBSERVAÇÃO
Caso não tenha interesse em abrir conta no banco ITAÚ, não se preocupe, pois a ECOS continuará
depositando seu benefício na sua conta cadastrada na Fundação.

VOLUME DE TRANSAÇÕES

Padronizado II
Padronizado III
Itaú Pacote 3.0
Padronizado IV

8 saques, 8 extratos, 12 folhas de cheques, 1 DOC/TED

Uniclass

Itaú Uniclass 3.0

12 saques, 12 extratos, 20 folhas de cheques, 4 DOC/TED

ITAÚ

Multiconta Plus

24 saques, 12 extratos, 20 folhas de cheques, 1 DOC/TED

ITAÚ

Agências
ITAÚ

10 saques, 12 extratos, 15 folhas de cheques, 2 DOC/TED
12 saques, 12 extratos, 20 folhas de cheques
12 saques, 12 extratos, 20 folhas de cheques, 3 DOC/TED

Personalitê Multiconta Maxi Saques, extratos, folhas de cheques e DOC/TEDs ilimitados

RENDA
MÍNIMA
Renda até
R$ 4.999,00
Renda Mínima
R$ 5.000,00
Renda Mínima
R$10.000,00

