
CARACTERÍSTICAS GERAIS
      

1. CDB SEM LIQUIDEZ: 

        

VALORES 500 reais 50 mil 100 mil 200 mil

1 MÊS (30 dias)

6 MESES (181 dias)* 105,00% 106,00% 107,00% 108,00%

1 ANO (365 dias) 107,50% 108,50% 109,50% 110,50%

98,00%

*Para o prazo de 6 meses, também temos a opção com uma possibilidade de carência de 6 meses e vencimento em 2 anos.

•       Possuímos CDBs:

SEM LIQUIDEZ: o valor não tem liquidez até o vencimento, ou seja, não pode ser resgatado antecipadamente.

COM LIQUIDEZ: o valor aplicado tem liquidez diária, podendo ser resgatado antecipadamente a qualquer 

momento, sem multas ou prejuízo.

1.1. CDB SEM LIQUIDEZ | PÓS-FIXADO (CDI):
Na opção pós-fixada, a referência de rentabilidade é o CDI, conforme abaixo:

A opção sem liquidez pós-fixada está disponível no aplicativo para aplicações a partir de 500 reais. Para aplicações com as taxas a partir de 50 mil, contate a nossa 

equipe de investimentos.

ATENÇÃO: Para as modalidades SEM LIQUIDEZ não é permitido o resgate do CDB antes do prazo acordado, 

sendo necessário aguardar o vencimento.

Oferecemos diferentes modalidades de CDB (Certificado de Depósito Bancário) emitidos pelo Agibank. É um investimento de Renda Fixa 

que busca atender diferentes objetivos, que conta com a solidez do Agibank e com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito – FGC 

(até o limite de 250 mil reais por CPF).

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

•       Perfil de investimento: a partir de conservador;

•       Acompanhamento: Internet Banking e Aplicativo.

•       Investimento mínimo: R$500,00 (quinhentos reais) para aplicações realizadas no App ou Internet Banking e R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) quando com os nossos especialistas;



2. CDB COM LIQUIDEZ:

VALORES 1 mil 100 mil 200 mil

ATÉ 721 DIAS 96,00% 97,00% 98,00%

•        Taxas válidas a partir de 21/02/2022

PRAZO

ATÉ 180 DIAS

DE 181 ATÉ 360 DIAS

DE 361 ATÉ 720 DIAS

ACIMA DE 720 DIAS

•        Sobre os rendimentos, incidem Imposto de Renda (de forma regressiva, conforme tabela acima) e pode incidir IOF (caso a aplicação seja resgatada antes de 30 

dias). O IOF também tem tabela regressiva, até ficar isento, a partir de 30 dias de permanência. A tributação é efetuada somente no resgate ou vencimento da 

aplicação.

TRIBUTAÇÃO

15%

*A opção com liquidez pós-fixada está disponível no aplicativo para aplicações a partir de 1 mil. Para aplicações a partir de 100 mil, 

contate a nossa equipe de investimentos.

As aplicações com liquidez são pós-fixadas (atreladas ao CDI), e permitem resgates parciais, sendo o valor mínimo de resgate 

R$1.000,00, e desde que permaneça o saldo mínimo de R$1.000,00 no título.

2.1 CDB COM LIQUIDEZ PÓS-FIXADO:

17,50%

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

ALÍQUOTA IR

22,50%

20%

Na opção pós fixado com liquidez o rendimento (% do CDI) é o mesmo por todo o período:


