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Agências Prime no

estado de SP

O Prime é o segmento de Alta Renda do

Bradesco e está presente em 100% das

capitais brasileiras. O cliente conta com um

modelo de relacionamento completo, que se

adapta ao seu perfil e momento de vida.

Os critérios para ser cliente Prime, entre outros,

são renda de R$ 10 mil ou investimentos a

partir de R$ 100 mil.



Diferenciais
Prime



Gerentes de 

Relacionamento

Para apoiá-lo na gestão de seu 

patrimônio



* 12 dias sem juros no cheque especial sendo limitado a R$ 100 mil.

Programa de Benefícios

Descontos e isenções:

| Cesta de Serviços

| Anuidade do Cartão de Crédito

| 12 dias sem juros no Cheque 

Especial*



Cartões de Crédito

Os melhores Cartões de Crédito do 

mercado com pontuação Livelo, 

Salas VIP em diversos aeroportos  e 

programa de spending / 

investimentos



Crédito

Taxas especiais para clientes Prime

| Crédito Consignado
(com taxa de 0,97% a.m. com prazo de 96 meses)

| CDC Veículos

| Crédito Imobiliário

| Crédito Pessoal



Plataforma Completa de 

Investimentos

Recomendações de especialistas 

para seus investimentos



Ágora Investimentos

invista em 

agorainvestimentos.com.br sem 

taxa de custódia e conte com 

benefícios diferenciados

agorainvestimentos.com.br


Previdência

Taxa zero de carregamento para 

entrada e saída e ampla oferta de 

produtos respeitando o perfil do 

cliente



Programa Viva Prime

Descontos exclusivos em 

gastronomia, entretenimento, 

viagem e diversos produtos, além 

de experiências exclusivas como 

Salas Prime Cinemark, Teatro 

Bradesco, entre outros



Serviços Internacionais

152 máquinas de autoatendimento 

para saque de “notas novas” em 

moeda estrangeira



PIC – Prime International

Center

Atendimento remoto para clientes 

estrangeiros no Brasil

Gerentes de Relacionamento Prime 

fluentes em: Inglês, francês, 

espanhol e japonês



Canais Digitais

Conforto e praticidade para 

consultar saldos e extratos, solicitar 

empréstimos, compra e venda de 

ações entre outros



Sejam bem-vindos à experiência Prime.

Este é o seu Banco.


