CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Superintendência Executiva de Varejo de Blumenau
Prezado(a) Servidor(a) da Prefeitura de Blumenau
Seja muito bem vindo a CAIXA, o banco de todos os brasileiros!

PERGUNTAS e REPOSTAS
Caso as suas dúvidas não sejam esclarecidas nas perguntas abaixo listadas, Você poderá
esclarecê-las no atendimento presencial no dia e horário agendado, com nossos gerentes.
1. Em qual agência serei atendido?
R: O atendimento será organizado de acordo com a preferência do cliente, cada Servidor vai
acessar o site da Prefeitura e realizar seu agendamento para atendimento presencial na agência
da sua preferência, conforme a disponibilidade de calendário.
2. Por que o atendimento tem que ser presencial?
R: Para segurança do próprio cliente, se faz necessário o atendimento presencial, quando
deverá apresentar um documento de identificação e comprovante de endereço válido,
necessários à abertura da conta. (Ver questão 5 com o detalhamento). Também será feita a
coleta de assinaturas na ficha autógrafo. Finalizando, será realizado o cadastramento da senha
numérica e da assinatura eletrônica.
3. A Caixa pode me atender em horário diferenciado?
R: A CAIXA está disponibilizando calendário de atendimento personalizado, com horário
agendado nas 8 agências na praça de Blumenau, facilitando desta forma o atendimento dos
Servidores. Será das 8h30 às 17h de segunda a sexta-feira, conforme calendário disponibilizado
para agendamento no site da Prefeitura.
4. Quais canais eu posso ter atendimento pela Caixa?
R: Agência físicas, agência digital, Lotéricas, Correspondentes Bancários, Aplicativo Caixa,
Caixas eletrônicos, Banco 24h. Para o cadastramento inicial, todos os Servidores serão
atendidos nas 8 agências físicas da CAIXA na praça de Blumenau.
5. Quais os documentos necessários para abertura da conta? Trazer Original
R: 1) Carteira de Identidade ou CNH com CPF
2) Comprovante de residência em nome do Servidor.
São aceitos os seguintes comprovantes de endereço:
Boleto bancário/carnê/guia de:
- Condomínio
- Financiamento/parcelamento habitacional
- Financiamento de veículos
- Mensalidade de plano de saúde/odontológico
- Mensalidade escolar
- Infrações de trânsito
- Fatura de cartão de crédito
Contas de consumo (água, energia elétrica, gás, telefonefixo ou móvel, internet residencial, TV
por assinatura);
Contracheque emitido por órgão público;
Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em cartório,
acompanhado de um dos comprovantes de conta de consumo em nome do proprietário do imóvel;

Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência do cliente, com firma
reconhecida em cartório, e no caso de proprietário pessoa jurídica, em papel timbrado. Em
ambos os casos, a declaração deve estar acompanhada de um dos comprovantes de conta de
consumo em nome do proprietário do imóvel;
Demonstrativo/comunicado do INSS ou da RFB
Extrato do FGTS
Guia/carnê do IPTU, ITR ou IPVA
IMPORTANTE: Prazo de validade do comprovante de endereço é de até 2 meses anterior à
data da abertura da conta, ou seja, o comprovante será aceito com data de emissão em
novembro e dezembro.
Observação: Caso o comprovante de endereço acima listado esteja em nome do cônjuge,
deverá trazer o CPF do cônjuge no dia do atendimento presencial.
6. Minha conta terá custo?
R: Existem várias modalidades de Cesta de serviços onde o cliente poderá optar por aquela que
se adequar melhor ao seu perfil de movimentação. Inclusive será oferecido um período de
isenção para os Servidores.
7. Posso movimentar a minha conta sem o cartão?
R: Sim. A conta pode ser movimentada através do APP Caixa ou pelo computador no Internet
Banking, com assinatura eletrônica cadastrada ou então nas agências da Caixa.
8. Vou ter direito a limites de crédito?
R: Após a análise de risco de crédito serão apresentados os limites aprovados para cada
servidor.
9. Tenho direito a cartão de crédito sem anuidade?
R: A Caixa coloca a disposição dos seus Clientes um portfólio completo de cartões de crédito
adequado ao perfil de cada Servidor, inclusive possui opções de cartão de crédito sem
anuidade. Destacamos que os Servidores que mantém movimentação do seu salário junto a
CAIXA terão um pacote de serviços diferenciados, com isenções ou redução das tarifas, que
será apresentado no dia do atendimento agendado.
10. Como faço a portabilidade do meu crédito consignado de outro banco para a Caixa?
R: É muito simples transferir para a CAIXA, nossos gerentes irão explicar detalhadamente como
proceder, basta trazer o extrato do empréstimo, contendo Número do Contrato, Valor
Contratado, Prazo do Empréstimo, Prazo Restante e Valor da Parcela, que iremos apresentar a
proposta da CAIXA com as melhores taxas do mercado.
11. Poderei obter desconto para contratação de um financiamento habitacional?
R: O Servidor Público, que for aprovado em análise de crédito habitacional, poderá optar pelo
pacote de relacionamento exclusivo servidor público, onde poderá obter taxas diferenciadas,
observadas as condições de cada modalidade de financiamento
12. Consigo fazer PIX?
R: A chave PIX pode ser cadastrado pelo Internet Banking ou no Caixa Eletrônico. Você pode
realizar quantas transações quiser, respeitando os limites de valores estabelecidos para cada
situação e para sua conta e também os horários definidos.
Acesse o vídeo explicativo com o passo a passo para o cadastramento do PIX :
https://youtu.be/hxXHTZ-FKdw
13. Posso fazer aplicações na minha conta?
R: A conta corrente possui vinculada a ela a Poupança Integrada e também um portifólio
completo de investimentos: Fundos de Investimentos, LCI, CDB.

14. A Caixa tem APP da conta?
R: Sim. O APP Caixa na loja de aplicativos do seu celular está disponível gratuitamente.
Para cadastrar o usuário e senha, siga os passos abaixo:
1.

Abra o aplicativo CAIXA e toque em “Não tenho usuário", ou caso já possua usuário e queira
realizar um novo cadastro, clique em “Cadastrar ou alterar usuário” em seguida “Cadastrar novo
usuário”.

2.

Se estiver no desktop ou notebook, clique em “Acessar minha conta” e depois em “Cadastrar”.

3.

Leia o regulamento antes de clicar em “Concordo”.

4.

Preencha os campos: CPF e data de nascimento.

5.

Preencha os dados da conta: agência, número da conta e senha da conta. A senha da conta
possui 4 dígitos e é a mesma que você utiliza para fazer as compras com o cartão de débito.

6.

Digite o nome de usuário com letras e números e cadastre sua senha internet com 08 dígitos
contendo letras e números. Memorize e clique em continuar.
Pronto! Agora é só acessar sua conta com usuário e a senha internet que você acabou de criar.
Se precisar, acesso o vídeo explicativo: https://youtu.be/Q6wJXOag4FE

15. Posso movimentar minha conta pelo celular?
R: Sim. A CAIXA disponibiliza um APP completo para você movimentar seus recursos de forma
ágil e segura, utilizando a “Assinatura Eletrônica” cadastrada no atendimento presencial.
Para cadastramento, siga os passos abaixo:
1. Baixe o APP Acesse o aplicativo ou Internet Banking CAIXA e selecione o menu "Senhas e
Configurações".
2.

Selecione a opção "Senhas e Acessos".

3.

Escolha "Assinatura Eletrônica".

4.

Selecione a conta e clique em "Cadastrar Assinatura".

5.

Após gerar sua assinatura, realize o desbloqueio no caixa eletrônico, utilizando seu cartão e
senha.
Pronto! Agora já pode movimentar sua conta!
Se precisar, veja o vídeo explicativo: https://youtu.be/ZSAjcwcE1e8

16. Tenho vantagens na contratação de seguros?
R: A Caixa possui várias opções para a tranquilidade e segurança de sua família, que é seu
maior patrimônio: Seguros de Vida, Seguro Residencial e Seguro Dívida Zero. Todos com
vantagens exclusivas para os servidores.
17. Posso alterar os limites de transferências e pagamentos?
R: Sim. Caso utilize o APP Caixa, você pode aumentar o limite diário aderindo a solução Mobile
Forte. Basta fazer a adesão no aplicativo Caixa pelo seu Smartphone e concluir o processo de
habilitação em um Caixa eletrônico ou na agência do seu relacionamento.
Se precisar, veja o vídeo explicativo: https://youtu.be/elzMiXxn_qo
18. Qual é a diferença entre as senhas e como crio meu usuário no APP e IBC?
R: O cliente realiza o cadastro da senha numérica, senha de internet e assinatura eletrônica.

A senha principal da conta é a numérica, de 04 algarismos, será utilizada nas lotéricas, caixas
eletrônicos e compras com cartão de débito.
A senha de internet, é utilizada para acesso ao app Caixa no celular ou Internet Banking Caixa
via site, www.caixa.gov.br/acessesuaconta.
Já a assinatura eletrônica, é utilizada somente para realizar transações on line, dentro do app
Caixa ou Internet Banking Caixa.
19. Posso jogar na loteria pelo App Caixa?
R: É possível realizar apostas na Mega Sena. Basta ir na oção: Loterias – Mega Sena – Apostar.
20. Meu usuário no IBC e APP está bloqueado ou não lembro a senha de acesso, como faço
para recuperar o acesso a minha conta?
R: Neste caso, é necessário criar um novo usuário na opção "cadastrar ou alterar usuário"
21. Possuo outra renda que não é proveniente da Prefeitura de Blumenau, preciso levar
comprovantes ou Declaração do IR?
R: Se você possui um outro vínculo empregatício ou atividade remunerada, poderá apresentar
no dia do atendimento presencial os contra-cheques dos últimos 03 meses ou a Declaração do
Imposto de Renda ano 2021.
22. Já possuo usuário no IBC e APP da Caixa, posso incluir nova conta neste mesmo
usuário?
R: Sim. Basta ir em Senhas e Configurações – Contas Cadastradas – Gerenciar – Incluir Conta.
23. O cadastramento pode ser feito on line?
R: Conforme explicamos na questão de nº 2, neste momento é necessário fazermos o
atendimento presencial.
24. Quem já possui conta corrente na CAIXA, o que precisa fazer?
R: Poderá utilizar a sua conta corrente para receber o crédito do salário, indicando no momento
do atendimento a conta já existente.
25. Já possuo usuário no IBC e APP da Caixa, posso incluir nova conta neste mesmo
usuário?
R: Sim. Basta ir em Senhas e Configurações – Contas Cadastradas – Gerenciar – Incluir Conta.

Todas as demais dúvidas serão esclarecidas no atendimento presencial agendado com
hora marcada, através do site da Prefeitura na agência da sua preferência, conforme
calendário disponibilizado, pelos nossos gerentes.

