


Um novo conceito  
de relacionamento  
com seu Banco

Apresentamos o Prime Digital

Toda a conveniência do mundo digital sem abrir mão do atendimento 
personalizado.

Com soluções adequadas ao seu perfil e necessidades, você tem acesso 
ao seu Banco quando quiser – a qualquer hora e em qualquer lugar. 
Basta um simples clique e pronto: um universo de possibilidades com  
a comodidade, facilidade e segurança que você merece. Além de todos 
os benefícios que o cliente Prime já possui.

1



Um novo conceito  
de relacionamento  
com seu Banco

Gerente Prime Digital
Profissional altamente capacitado e dedicado para  
prestar assessoria financeira completa: 

|  Investimentos   
|  Previdência   
|  Proteção Patrimonial   
|  Soluções de Crédito, entre outros.
 
Agende um videoatendimento e tenha as melhores  
informações para realização de seus planos e negócios  
com o Banco.
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,  
das 7h às 24h, pelos telefones: 3003 0346 (Capitais  
e regiões metropolitanas) e 0800 727 0346 (demais  
regiões). 

2



Um novo conceito  
de relacionamento  
com seu Banco

Atendimento com Conveniência
Escolha a melhor forma de se relacionar com seu Gerente Prime Digital:

|  WhatsApp Bradesco   
|  Videoatendimento   
|  E-mail   
|  Telefone 

Para suas transações do dia a dia, utilize o Bradesco Celular, o Internet 
Banking, as Máquinas de Autoatendimento ou, se preferir, o Fone Fácil 
Bradesco Digital*.

                           *3004 3100 (Capitais e regiões metropolitanas)  

                           ou 0800 718 3100 (demais regiões).
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Consultores On-line
Pelo chat, você tem assessoria completa, em tempo real, dos nossos 
especialistas em investimentos.

Profissionais especializados e certificados pela ANBIMA para esclarecer 
suas dúvidas e orientá-lo a investir seus recursos. Consulte-os e aproveite 
as oportunidades do mercado de acordo com o seu perfil.

Ligue para a Plataforma Completa de Investimentos: 

4020 1414 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 704 1414 (demais 
localidades), em dias úteis, das 8h às 20h – horário de Brasília. Se preferir, 
agende uma consultoria*.

                           *pelo App Bradesco Prime ou pelo Internet Banking,  
                           em dias úteis, das 8h às 19h30 – horário de Brasília.
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Tecnologia que estreita o relacionamento  
e facilita o seu dia a dia.

Faça parte do Prime Digital. 

Seu número atual de conta e agência não mudam.
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