
Contas digitais: vantagens para sua vida financeira 
Banco digital é uma tendência que veio para ficar. Com o avanço da tecnologia, as 

instituições financeiras tiveram que se modernizar. Além disso, surgiram novos bancos 

operando 100% através de contas online. 

Então se você não sabe o que é um banco digital, como ele opera e quais as suas 

vantagens, leia este texto até o final para aprender tudo sobre este tema e ainda 

descobrir quais são as melhores instituições financeiras deste ramo. 

Como funcionam as contas digitais? 

As contas digitais são online. Ou seja, os clientes fazem transações pela internet sem 

necessidade de ir a uma agência física. Alguns bancos já nem contam com agência e 

são totalmente online. Por isso, os custos fixos deles são mais baixos e, por 

consequência, eles também costumam cobrar taxas menores dos clientes. 

Assim, muitos bancos digitais não cobram anuidade em seus cartões de crédito e 

aplicam taxas de juros menores do que as de outras instituições financeiras. 

Quais as vantagens da conta digital? 

• O cliente faz todas as suas transações financeiras pela internet. Assim, não 

perde tempo indo até uma agência e tem a segurança de não andar com 

dinheiro. 

 

• Através das contas digitais, você faz várias transações sem pagar taxas. Com 

isso, pode consultar o saldo da sua conta e o extrato do seu cartão de crédito, 

pode fazer saques em caixas da rede Banco24Horas e, ainda, realizar 

transferências e pagar boletos sem custos extras. 

 

• Os bancos digitais costumam oferecer aplicativos de celular bem completos em 

que você pode, por exemplo, ajustar o limite do seu cartão, solicitar um cartão 

extra, realizar investimentos e até solicitar empréstimo. 

 

• Outra vantagem é a simplicidade das contas digitais, com menos burocracia e 

mais praticidade. Isso também gera rapidez nos processos, o que deixa os 

clientes mais satisfeitos. 

Desvantagens da conta digital 

• Contas digitais não oferecem talão de cheque. O cliente até pode solicitar este 

serviço, mas precisará pagar por cada folha. Essa desvantagem não tem tanta 

importância já que cheques estão em desuso e, provavelmente, deixarão de 

existir no futuro. 

 

• Como os bancos são digitais, você depende da tecnologia e de aparelhos 

eletrônicos. Assim, se você tiver dificuldade de ter acesso à internet ou não 

contar com um aparelho como celular e tablet, terá dificuldade de acessar a 



sua conta para fazer pagamentos e outras transações financeiras. 

 

• Outra dificuldade pode ser saber como mexer nos aplicativos dos bancos. 

Apesar de eles serem simples e diretos, muitas pessoas, principalmente idosas, 

ainda preferem ir a uma agência física para resolver suas questões financeiras. 

 

• Todo o suporte oferecido pelo banco é online ou por telefone. Assim, se você 

quiser tratar de temas mais sensíveis como investimentos ou empréstimos, não 

terá um suporte presencial para tirar suas dúvidas. 

Melhores opções para você 

Agora que você já sabe como funcionam estas contas, deve estar se perguntando quais 

os melhores bancos digitais com cartão de crédito. Por isso, vamos te mostrar boas 

opções para você analisar suas vantagens e escolher o melhor para você. 

C6 Bank 

O C6 é um banco totalmente digital que oferece cartão de crédito internacional e com 

a modalidade de débito. 

Além disso, você pode personalizar o seu cartão físico escolhendo a cor e o nome que 

será impresso nele.  

Outra vantagem é a participação no programa de pontos Átomos e o pagamento por 

aproximação 

Nubank 

O Nubank também não cobra anuidade nem taxas para emitir boletos e fazer 

transferências. 

Ele oferece a opção de antecipar parcelas do cartão de crédito e receber desconto 

nelas. Além disso, o seu dinheiro na conta Nubank rende 100% do CDI, o que é mais do 

que a poupança. 

Se quiser investir em um programa de pontos, você pode participar do Nubank 

Rewards para trocar pontos por viagens, produtos ou até descontos na fatura. 

Next 

O Next é uma instituição financeira que faz parte do Bradesco. Por isso, conta com 

todo o suporte e recursos de um banco grande e consolidado no mercado. 

Além disso, ele não cobra taxas para abertura de conta e permite saques ilimitados em 

caixas da rede Banco24Horas. 

No Next o cliente encontra serviços como antecipação do 13º salário, empréstimo e 

até crédito parcelado. Ou seja, se você está acostumado com os serviços oferecidos 

pelos bancos grandes, esta pode ser uma boa opção em seu caso. 



Inter 

O Inter tem muitos benefícios aos clientes que aderem a sua conta digital. Além de não 

cobrar taxa, ele oferece um cartão de crédito com cashback e sem anuidade.  

Além disso, você não precisa comprovar renda para abrir sua conta e não existe limite 

de valor para realizar transferências. 

Ele é um banco que preza pela agilidade, segurança e baixo custo para os seus clientes. 

Pan 

O Pan é um banco digital com diversas vantagens. Primeiramente, o seu dinheiro na 

conta rende 111% do DI. Além disso, o banco oferece descontos para seus clientes em 

lojas parceiras. 

Dependendo do cartão que você solicitar, também poderá participar do programa de 

pontos Pan Mais. Outra vantagem é a anuidade gratuita, mas isso também varia com o 

modelo de cartão escolhido ou com os seus gastos na fatura. 

Onde comparar online? 

Se você quiser saber os melhores bancos digitais com cartão de crédito, além da lista 

que preparamos anteriormente, também pode consultar o nosso site. Lá explicamos 

como funciona o cartão de mais de 50 bancos e você ainda pode colocar sua renda 

mensal para chegar quais deles pode ter acesso. 

Então acesse a nossa página de cartão de crédito para se informar ainda mais sobre 

este tema e escolher o melhor para você. 

Considerações finais 

Este artigo teve o objetivo de explicar a você como funciona o banco digital e quais são 

as suas vantagens e desvantagens. Assim, você consegue analisar se essas contas 

valem a pena em seu caso. 

Além disso, mostramos os melhores bancos digitais com cartão de crédito porque 

sabemos que aproveitar um cartão é uma das principais vantagens de ter conta em um 

banco. 

Esperamos que todas as suas dúvidas tenham sido sanadas e você entenda melhor 

como funcionam as contas digitais. 


