
 

RECEBIMENTOS1 

Contas de água, luz, telefone e tributos  Até R$ 5.000,00 em dinheiro ou cheque3 

Boleto CAIXA  
Até R$ 5.000,00 em dinheiro. 

Até R$ 1.000,00 em cheque3. 

Boleto de outro banco Até R$ 5.000,00 em dinheiro. 

Prestação de habitação2 Até R$ 5.000,00 em dinheiro ou cheque3. 

FGTS-GRF/GRRF/GRDE – com código de barras Até R$ 5.000,00 somente em dinheiro. 

Contribuição sindical, com código de barras Até R$ 5.000,00 em dinheiro. 

 

Cartão de Crédito CAIXA e contas sem fatura de 
água, luz e telefone em locais conveniados (PEC) 

Até R$ 5.000,00 em dinheiro ou cheque3.  

DARF – com código de barras Até R$ 5.000,00 em dinheiro.  

GPS Até R$ 5.000,00 em dinheiro.  

SAQUES4 

Conta corrente e poupança, com cartão de débito e 
identidade 

De R$ 5,00 a R$ 5.000,00 limitado à 3 transações 
por dia, o que ocorrer primeiro, conforme segue: 

 

06h00 à 21h00 – R$ 5.000,005  

Conta CAIXA Fácil, com cartão de débito e identidade 

De R$ 5,00 a R$ 3.000,00 limitado à 3 transações 
por dia, o que ocorrer primeiro, conforme segue: 

 

06h00 à 21h00 – R$ 3.000,00  

Programas de benefícios sociais (Bolsa Família) 

Todo o valor disponível. 

 

Benefícios Emergenciais BEm e Novo BEm  

Seguro Desemprego  

Benefícios do INSS Até R$ 7.000,00  

Abono Salarial 
Todo o valor disponível.  

Conforme calendário do Abono Salarial  

FGTS Até R$ 3.000,00  

Saque  BNB 
Máximo de R$ 2.000,00 por dia, limitado a 3 
saques diários. 

 

Saque Poupança Social Digital CAIXA 

De R$ 5,00 a R$ 1.200,00 limitado à 3 transações 
por dia, o que ocorrer primeiro, conforme segue: 

 

06h00 à 21h00 – R$ 1.200,00  

Recebimento Eletrônico CAIXA (REC) Até R$ 5.000,00 em dinheiro. 

 

 

DEPÓSITOS 
Realizado em Conta Corrente, Conta Poupança, 
Conta CAIXA Fácil. 

De R$ 5,00 a R$ 5.000,00 limitado à 3 transações 
por dia, o que ocorrer primeiro. 

 

RECARGAS Telefones pré-pagos De acordo com os limites das operadoras.  

1 Valores por documento. 
2 Boletos de prestação habitacional podem ser pagos até 92 dias após a data de vencimento.  
3 Para recebimento em cheque, o cheque deve ser de emissão do pagador, a favor de um mesmo beneficiário e no valor exato a ser pago. 
Pode ser utilizado um cheque para pagamento de vários boletos, observadas as condições anteriores.  
4 Necessário apresentar documento de identidade válido e cartão (conta, benefício social ou cartão do cidadão)  
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