
 

 

 

 

COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO 

 

Conforme a mensagem de aviso de encerramento de conta enviada via SMS, o Banco Agibank S.A. 

(“Agibank”), em conformidade com o art.  5º da Resolução 4.753, de 26 de setembro de 2019, editada pelo 

Conselho Monetário Nacional, e demais disposições legais aplicáveis, comunica que dará início ao processo 

de encerramento da conta corrente, por DESINTERESSE COMERCIAL.  

Por tal razão, você, titular da conta, possui um prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 

da data de entrega desta comunicação, para providenciar:  

(I) a manutenção de fundos suficientes na conta para o pagamento de compromissos assumidos 

com o Agibank, com terceiros, ou decorrentes de disposições legais aplicáveis;  

(II) o pagamento de dívidas existentes com o Agibank em razão da utilização da conta e/ou da 

contratação de produtos e/ou serviços que se encerram juntamente;  

(III) a suspensão/bloqueio/cancelamento de produtos e/ou serviços contratados que se encerram 

com a conta, em razão do término do relacionamento entre as partes;  

(IV) a transferência via TED/DOC do saldo remanescente, informando uma conta bancária no 

próprio Agibank ou em outra instituição, para que seja efetuada a transferência; ou, como via 

alternativa, a realização do saque em espécie do saldo remanescente. 

Para o pagamento de dívidas existentes com o Agibank ou decorrentes de disposições legais, você 

deverá contatar a instituição por meio dos telefones a seguir indicados no quadro abaixo, canais digitais 

(Aplicativo, Internet Banking etc.), ou dirigir-se até um dos pontos físicos de atendimento cujos endereços 

podem ser consultados por intermédio do websiste www.agibank.com.br, para se inteirar dos 

procedimentos, meios e formas disponíveis para o pagamento dos débitos.  

TELEFONES PARA CONTATO 

SAC 0800 730 0999. Central de Relacionamento: Capitais 3004 22 21. Demais 

Localidades: 0800 602 0022. 

 

Decorrido o prazo acima referido de 30 (trinta) dias, ocorrerá o encerramento da conta pelo motivo 

citado, assim como o cancelamento dos produtos e serviços contratados que se encerram em conjunto. 

Por oportuno, o cancelamento dos produtos e serviços mencionados está alicerçado, inclusive, em 

http://www.agibank.com.br/


 

 

cláusulas previstas no corpo do contrato de cláusulas e condições gerais aplicáveis a abertura, 

movimentação e manutenção de conta de depósito, que rege o relacionamento entre você e o Agibank, 

de acordo com as disposições ali contidas.  

Por fim, fica esclarecido que o encerramento da conta não desobriga você, em nenhuma hipótese 

e/ou circunstância, de quitar os débitos não pagos oportunamente, podendo o Agibank cobrá-los por todas 

as vias legalmente admitidas, judiciais ou extrajudiciais, para satisfazer os créditos que sejam de seu direito. 
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