Como vai funcionar:
O atendimento presencial da Caixa iniciará no dia 10 de janeiro de 2022. Ao fazer o
agendamento, você poderá escolher a agência de sua preferência, bem como o dia
e horário. A Caixa fornecerá comprovante de atendimento, que deverá ser
apresentado à chefia imediata para o abono da hora de trabalho usada para o
cadastramento.

Quais os documentos necessários para abertura da conta? Trazer Original
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. Emambos os casos, a declaração deve estar acompanhada de um dos
comprovantes de conta deconsumo 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.
Agências de atendimento em Blumenau:
Agência
Endereço

Bairro

Ag. Blumenau

R SETE DE SETEMBRO, 1314

CENTRO

Ag. Verde Vale

R JOÃO PESSOA, 2660

VELHA

Ag. Itoupava Norte R DOIS DE SETEMBRO, 3151

ITOUPAVA NORTE

Ag. Fritz Müller

R XV DE NOVEMBRO, 742

CENTRO

Ag. Germânia

R DR PEDRO ZIMMERMANN, 7480 ITOUPAVA CENTRAL

Ag. Garcia

R AMAZONAS, 2901

GARCIA

Ag. Tamarindo

R FRANCISCO VAHLDIECK, 777

FORTALEZA

Ag. Escola Agrícola R BENJAMIN CONSTANT, 939

ESCOLA AGRICOLA

