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CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO 

VOCÊ SABE O QUE É CDB? 
CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. É um título de renda fixa emitido pelo Banco RCI Brasil, indicado 
para quem busca um investimento seguro e rentável. Existem algumas modalidades diferentes, indicadas para diferentes 
perfis de clientes. Os prazos, a rentabilidade e a liquidez dependem do tipo a ser contratado e as taxas de remuneração 
aplicáveis são definidas no momento da aplicação. 

MODALIDADES 

RISCO DE CRÉDITO 
O CDB está sujeito ao risco do Banco RCI Brasil, mas conta com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) *. 

LIQUIDEZ  
O CDB pode ter liquidez diária ou liquidez somente no prazo de resgate do título. A escolha da liquidez está ligada ao 
objetivo do investidor. 

VANTAGENS 
Rentabilidade e liquidez diária (a depender da modalidade do CDB). 

COMO FUNCIONA A TRIBUTAÇÃO? 
Há Incidência de Imposto de Renda sobre os rendimentos, que ocorre no momento do resgate antecipado ou no 
vencimento, de acordo com a tabela regressiva. 
  
TABELA REGRESSIVA (IR)  

Importante: conforme decreto n° 7.487 de 25/05/2011, caso ocorra um resgate antes de 30 dias, haverá cobrança de IOF regressivo sobre os rendimentos. 

COMO FAÇO PARA INVESTIR? 

§ Acesse o app CDB Banco RCI ou o site bancorci.com.br. 
§ Clique em “Investir”. 
§ Selecione liquidez diária ou liquidez no vencimento. 

Telefone: 4004 9898 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 722 9898 (demais localidades), de segunda à sexta, das 
08h00 às 20h00. 
SAC: 0800 722 7658 - Reclamações, cancelamentos e informações gerais. 
Ouvidoria: 0800 723 4494, em dias úteis, das 08h00 às 22h00, se não ficar satisfeito com a solução apresentada. 
 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

CDB prefixado e CDB pós-fixado. 
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O QUE É? 
É um investimento de renda fixa, que remunera um percentual fixo do CDI, determinado no momento da aplicação. Assim, 
a remuneração acompanha as oscilações da taxa de juros. Se você fizer algum resgate antes do vencimento, o prazo e o 
percentual de remuneração serão mantidos até o final da operação em relação ao valor não resgatado. A taxa DI é 
calculada e divulgada pela B3 todos os dias úteis, com base nas operações de Depósitos Interfinanceiros prefixados. 

CARACTERÍSTICAS 
Valor mínimo para aplicação via aplicativo CDB Banco RCI: R$ 50,00.  
Grau de risco: baixo. 
Movimentação: as aplicações podem ser realizadas em dias úteis, das 7h às 16h. 
Os resgates e envio de TED deverão ser solicitados em dias úteis, das 7h às 15h30.  
CDB sem liquidez: prazo mínimo de 1 ano, máximo de 3 anos. Os valores apenas poderão ser resgatados após o 
vencimento. 
CDB com liquidez: rentabilidade única (estável ao longo do tempo) ou escalonada (aumenta com o passar do tempo) e 
podem ser resgatados a qualquer tempo.  

COMO FUNCIONA 
Por exemplo, se a rentabilidade contratada for de 100% do CDI, com prazo de vencimento de 1 ano, significa que, após 
1 ano, se o CDI ficou em 9%, você receberia 100% disso, no caso, 9% sobre o montante investido, caso não seja efetuado 
nenhum resgate antecipado, no caso do CDB com liquidez, e desconsiderando a tributação aplicável. 

PARA QUEM É INDICADO 
Para quem busca um investimento seguro e rentável e que seja aderente aos seus objetivos. Pode compor tanto a parcela 
da reserva do dia a dia, no caso dos produtos com liquidez diária, quanto para construir um patrimônio futuro, no caso 
dos produtos sem liquidez e com maior rentabilidade. 

VANTAGENS 

§ Rentabilidade: atrelado à variação da taxa de juros e determinada por um percentual da taxa CDI. 
§ Segurança: conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) *. 
§ Fácil de aplicar e controlar a evolução do investimento. 
§ Remuneração maior que a poupança**, apesar da incidência do Imposto de Renda. 
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O QUE É? 
Aplicação de renda fixa, em que o prazo e a rentabilidade são definidos no momento da aplicação. Você sabe a 
rentabilidade que terá na data do vencimento antes de investir. 

CARACTERÍSTICAS 
Valor mínimo para aplicação via aplicativo CDB Banco RCI: R$ 50,00.  
Grau de risco: baixo. 
Movimentação: as aplicações podem ser realizadas em dias úteis, das 7h às 16h. Os resgates e envio de TED deverão 
ser solicitados em dias úteis, das 7h às 15h30 na data de vencimento ou data posterior. 
CDB sem liquidez: prazo mínimo de 2 anos, máximo de 3 anos. Os valores apenas poderão ser resgatados após o 
vencimento. 

COMO FUNCIONA 
Se no momento da aplicação a taxa acordada for 4% e o vencimento em 1 ano, a rentabilidade irá acompanhar esse 
rendimento e pagará a taxa contratada em seu vencimento, desconsiderando a tributação aplicável.  

PARA QUEM É INDICADO 
§ Pessoas que buscam um investimento seguro e rentável e que seja aderente aos seus objetivos. 
§ Pessoas que buscam construir um patrimônio futuro com segurança e maior rentabilidade. 

VANTAGENS 
§ Rentabilidade: pré-determinado no momento da aplicação. 
§ Segurança: conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) *  
§ Excelente produto para quem não quer correr os riscos de volatilidade das taxas de juros. 
§ Fácil de aplicar e controlar a evolução do investimento. 
§ Remuneração maior que a poupança**, apesar da incidência do Imposto de Renda. 
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Emissor Banco RCI Brasil S.A. As informações constantes deste material são provenientes de fontes internas e externas 
de informação e podem ser alteradas a qualquer momento, independentemente de prévio aviso. Esse investimento 
pode estar associado a diferentes fatores de risco: 1. risco de liquidez: o CDB pode ser de liquidez diária, mas o resgate 
antecipado pode gerar impacto na rentabilidade; 2. risco de mercado: é a possibilidade de variação no valor do 
investimento, decorrente de condições de mercado alheias à vontade das partes. ** Os exemplos citados neste material 
foram baseados em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Os resultados indicados 
nos exemplos não são líquidos de impostos. As comparações com a poupança têm como base as informações de junho 
de 2021. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este material tem como 
objetivo único fornecer informações e não constitui nem deve ser interpretado como recomendação de qualquer 
natureza quanto à manutenção, compra ou venda de ativos financeiros e valores mobiliários. Não são considerados os 
objetivos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. Os 
investidores devem obter orientação financeira, tributária e contábil independente, com base em suas características 
pessoais, antes de tomar qualquer decisão de investimento. Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação 
e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento. *O FGC (Fundo Garantidor de Créditos) 
é uma associação civil, sem fins lucrativos, que garante créditos de instituições financeiras até o limite de R$ 250.000,00 
por CPF e/ou CNPJ, por instituição financeira ou conglomerado, respeitado o teto global de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais). A cada período de 4 anos, o FGC poderá ser acionado pelo investidor até o teto global. A contagem do período 
de 4 anos se inicia na data da liquidação ou intervenção da primeira instituição financeira onde o investidor detenha 
valores garantidos pelo FGC. Após decorrido este prazo, o teto é restabelecido. Para os investimentos contratados ou 
repactuados até 21 de dezembro de 2017 não se aplica o teto global e o FGC poderá ser acionado em relação a valores 
que cumulativamente ultrapassem tal teto global, independentemente do período. Consultas, informações e serviços 
transacionais, acesse bancorci.com.br ou ligue para 4004 9898 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 722 9898 
(demais localidades), de segunda à sexta, das 08h00 às 20h00. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue 
para o SAC: 0800 722 7658, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a 
Ouvidoria: 0800 723 4494, em dias úteis, das 08h00 às 22h00. 

 

AVISOS REGULATÓRIOS 


