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1. Na página inicial, clique no botão amarelo com o sinal de Mais (+).

2. Selecione a opção Deposit.



Como Depositar Cheques

3. Leia as instruções e clique em Continue. 
Nota: O cheque deve ser colocado em um fundo escuro e plano. Assine o verso do cheque 
antes de depositá-lo. Os cheques não assinados no verso serão recusados.

4. Leia os Termos de Condições sobre o Depósito de Cheques através do Aplicativo Móvel. 
Clique em Continue caso aceite os termos e Condições apresentados e queira proceder com o 
depósito.
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5. Insira as informações solicitadas: 
a. Clique em Front e tire uma foto da frente do cheque. 
b. Clique em Back e tire uma foto do verso do cheque. 

Nota: Os cheques devem ser endossados com “Somente para depósito móvel do BB Americas Bank”. 
c. Deposit to: Selecione a conta na qual o cheque deve ser depositado. 
d. Amount: Insira o valor do cheque. 
e. Email Receipt to: Digite o endereço de email que deseja receber o recibo de depósito. Pressione 

CONTINUE uma vez que todos os campos estejam preenchidos.

6. Clique em Approve para confirmar as informações e finalizar o depósito.

Nota: O cliente deve estar registrado no Online Banking do BB Americas Bank. O limite de depósito máximo é de US$5,000 dentro 
de um período de 5 dias úteis. Caso realize múltiplos depósitos em cheque através do Aplicativo Móvel dentro de um período de 5 
dias úteis e a soma dos depósitos exceder o limite de US$5,000.00, o valor excedente estará disponível em incrementos de até 
US$5,000.00 a cada 5 dias úteis. 
O depósito total será disponibilizado no próximo dia útil após a data de realização do depósito, se realizado antes do horário limite. O 
horário limite do banco é 16:00h, horário do Leste. Depósitos realizados em finais de semana, feriados federais ou após o horário de 
encerramento das 16:00h serão processados no dia útil seguinte. Depósitos pelo aplicativo somente estão disponíveis em celulares 
iPhone e Android com a funcionalidade de captura de imagem. Tarifas de dados e de mensagens móveis poderão ser cobradas. 
Fale com um representante do BB Americas Bank e/ou consulte os Termos e Condições de Serviços do Aplicativo Móvel do BB 
Americas Bank para mais informações.


