
Para você seguir 
em frente. 
exclusive.bradesco 



Mais eficiência, comodidade 
e proximidade, além de soluções 
que atendem a diferentes 
necessidades. 
 

O Bradesco Exclusive¹  
é totalmente dedicado a  
VOCÊ EM SUAS MAIS  
diversas etapas de vida. 

Contribuir 
para o seu 
crescimento 
e novas 
realizações. Resultado?  

¹ Critérios do Segmento Exclusive: renda a partir de R$4 mil ou investimentos a partir de R$40 mil. 



Benefícios 

Produtos e serviços 

Consultoria de investimento 

Canais Digitais 

Ambiente exclusivo 

Gerente Exclusive 

Crédito com taxas especiais 

Caixa exclusivo 

Produtos e serviços 

Consultoria de investimento 

Canais Digitais 

Crédito com taxas especiais 



Consultoria de 
investimentos 

Telefones:  
4020-1414 (Capitais e regiões metropolitanas)  

0800 704 1414 (Demais localidades)  

Em dias úteis, das 8h às 20h – horário de Brasília 

No Bradesco Exclusive  
você tem acesso a produtos mais 
sofisticados de investimento com taxas 
de administração melhores. 
Além disso, todos os Gerentes são 
treinados para dar consultoria financeira 
e você ainda tem um especialista em 

investimentos que pode consultar por 
telefone sempre que precisar. 
 



Créditos 
com taxas 
especiais 

Você tem muitos sonhos e 

o Bradesco Exclusive 
quer ajudar a realizar todos 
eles. Aqui você tem acesso 
ao seu crédito com taxas 
diferenciadas e condições 
especiais.  

CRÉDITO PESSOAL 

LIMITE DE CRÉDITO PESSOAL 

CDC (Financiamentos) 
 
Benefício Exclusivo TJSP: 

CONSIGNADO (taxa de 

0,90%a.m com prazo de 

até 96 meses) 



CARTÕES 
Utilize os Cartões de 
Crédito Bradesco Exclusive, 
acumule pontos e resgate 
milhares de prêmios nos 
Programas de Fidelidade. 
 

 

VISA 
·  Visa Múltiplo Exclusive    

·  Visa Gold Exclusive     

·  Visa Platinum   

·  Visa Infinite   

ELO 
·  Elo Mais Exclusive   

·  Elo Grafite    

·  Elo Nanquim   

AMEX  
·  Bradesco Exclusive Gold American Express   

·  American Express Green   

·  Amex Gold Card   

·  Amex  The Platinum Card  

  

Produtos 
e serviços 

Benefício Exclusivo TJSP: Isenção de anuidade  pelo período do contrato nos cartões Visa Gold Múltiplo, Elo Mais Internacional, Visa Platinum ou Elo Grafite. 



Produtos 
e serviços 

PLANO DE PREVIDÊNCIA 

SOB MEDIDA 
 

Um produto pioneiro no mercado, com 

características que contribuem para um 

melhor rendimento da reserva aplicada: a 

cada faixa de saldo atingida, sua reserva 

migra automaticamente para um fundo 

com menor taxa de administração. 

SEGURO VIAGEM 
 
Com o Seguro Viagem Bradesco, 

você ganha proteção contra 

imprevistos durante suas viagens a 

lazer ou a negócios. 

BRADESCO CORRETORA  
 
Orientação especializada e análises exclusivas 

para apoiar as melhores decisões de 

investimento em ações.  

 

Benefício Exclusivo TJ SP: Opções isentas IR como 
LCI, LCA, CRA, CRI e debêntures. 
 

HOME BROKER 
 
A maneira mais simples e segura de investir 

on-line. O cadastro é gratuito e permite 

realizar operações como cotações on-line, 

ordens de compra e venda de ações e ter 

acesso a análises exclusivas. 

 

CONSÓRCIOS 

 
Planos com taxas de administração 

reduzidas para aquisição de imóveis, 

automóveis, caminhões e tratores. 

SEGURO RESIDENCIAL 

EXCLUSIVE 

 
Coberturas sob medida e condições 

diferenciadas reunidas no Bradesco 

Seguro Residencial Exclusive. 

 

Benefício Exclusivo TJSP: Descontos 
exclusivos de até 8%. 
 

DENTAL IDEAL EXCLUSIVE 
 

Um plano odontológico para você 

sorrir com suas novas conquistas. Com 

a exclusividade de um reembolso 

diferenciado, você pode escolher o 

profissional de sua preferência e 

garantir o sorriso perfeito. 

SEGURO AUTO 
 
Condições especiais de pagamento para 
cobertura do seu veículo 

 
Benefício Exclusivo TJSP: Descontos 
exclusivos de até 10% no RCF. 
 



• Pagamentos e agendamentos 

• Consultas de saldo e extratos  

• Transferências  

• Investimentos 

• Empréstimos  

• Débito automático 

• Recarga de celular 

• Solicitação de talão de 

cheques e muito mais 

Canais digitais 
BRADESCO EXCLUSIVE 

Fique bem acompanhado 

em todos os lugares e tenha 

acesso a serviços como: 

BRADESCO CELULAR 
Baixe o aplicativo Bradesco 

Exclusive na loja do seu celular e 

acesse sua conta sem consumir 

seu plano de internet, onde e 

quando quiser. 

AUTOATENDIMENTO 

BRADESCO DIA & NOITE 
Em milhares de máquinas em todo 

o Brasil, faça saques, depósitos, 

pagamentos, transferências, 

recarga de celular, solicite talões 

de cheques, entre outros serviços. 

Utilize também a Rede 

Banco24Horas.  


