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Aqui no Agibank emitimos CDB (Certificado de Depósito Bancário) um 
investimento de renda fixa. 

 
• Investimento mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais); 

• Tarifas: Não há cobrança de qualquer tipo de tarifa ao investidor; 

• Perfil de investimento: Conservador; 

• Acompanhamento: Internet Banking e Aplicativo. 
 
Temos diferentes taxas e modalidades para cada objetivo e volume de 
carteira/investimento. 

 

 
Nesta modalidade o valor não tem liquidez até o vencimento e as taxas de 

rentabilidade praticadas são ainda mais atrativas (% do CDI). 
 

VALORES 1 mil 50 mil 100 mil Acima de 500 mil 

6 MESES (181 dias) 101% 103% 104% Sob consulta 

1 ANO (365 dias) 112% 114% 115% Sob consulta 

2 ANOS (721 dias) 115% 117% 118% Sob consulta 

3 ANOS (1095 dias) 117% 119% 120% Sob consulta 

4 ANOS (1460) 118% 120% 121% Sob consulta 

 
* A modalidade sem liquidez está disponível no aplicativo, para aplicações a partir de 
1mil. 
* Para aplicações, com as taxas a partir de 50mil, contate a nossa equipe de 
investimentos. 
* Para o prazo de 6 meses, avalie com a nossa equipe de investimentos a 
possibilidade de carência de 6 meses e vencimento em 1 ano. 
 

 
Nesta modalidade o valor não tem liquidez até o vencimento e a rentabilidade 

já é definida no momento da aplicação, independente do CDI do período. 

 
VALORES 50 mil Acima de 500 mil 

1 ANO (365 DIAS) 8,05% a.a. Sob consulta 

2 ANOS (721 DIAS) 9,70% a.a. Sob consulta 

3 ANOS (1095 DIAS) 10,85% a.a. Sob consulta 

  *Taxas PRÉ sujeitas à alteração diária. 
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Nesta modalidade o valor tem liquidez a qualquer momento, mas, se 
permanecer aplicado até o vencimento, será remunerado pela taxa máxima dessa 
modalidade (% CDI). Para resgates antecipados, a taxa de rentabilidade seguirá a 
tabela abaixo, conforme o tempo de permanência na aplicação (% do CDI). 
 

VALORES 10 mil 50 mil Acima de 500 mil 

ATÉ 180 DIAS 92% 93% Sob consulta 

DE 181 ATÉ 360 DIAS 101% 102% Sob consulta 

DE 361 ATÉ 720 DIAS 108% 109% Sob consulta 

NO VENCIMENTO (721 DIAS) 114% 115% Sob consulta 

 

 
Nesta modalidade o valor tem liquidez e pode ser resgatado a qualquer 

momento, sem alterar a taxa de rentabilidade do investimento (% do CDI). 
Vencimento em 2 anos (721 dias). 
 

 
VALORES 

10 mil 50 mil 100 mil 
Acima de 
500 mil 

ATÉ 721 dias 93% 94% 95% Sob consulta 

 
 

• Taxas sujeitas à alteração, sem aviso prévio. Confirme as taxas no momento do fechamento da 
aplicação. 

• Material atualizado em 13/08/2018. 

 

 

TRIBUTAÇÃO 

PRAZO ALÍQUOTA IR 

ATÉ 180 DIAS 22,5% 

DE 181 ATÉ 360 DIAS 20% 

DE 361 ATÉ 720 DIAS 17,5% 

ACIMA DE 720 DIAS 15% 

 

• Sobre os rendimentos, incide somente o Imposto de Renda, que é recolhido pelo Banco. A 
tributação é efetuada no resgate ou vencimento da operação de acordo com o prazo de 
aplicação. O IOF para a aplicação tem tabela regressiva, até ficar isento, após 30 dias de 
permanência. 


