


1
Abra a loja de aplicativos do seu 
celular (App Store ou Google Play).

Busque por SOCIAL BANK 
e baixe o App.



2
Arraste para ler as telas de 
boas-vindas e aprender mais sobre
o App ou selecione PULAR.



3
Aperte em 
ABRIR CONTA NO SOCIAL BANK.



4
Escreva seu primeiro nome
ou seu apelido.

Selecione CONTINUAR.



5
Selecione OK.



6
Insira o número do celular que você utiliza 
diariamente, com o código de área (DDD).

É importante que você faça esse 
procedimento do SEU telefone.

Selecione CONTINUAR.
 



7
Digite seu CPF.

Selecione CONTINUAR.



8
Selecione OK.



9
Leia os termos e condições de uso. 

Selecione CONTINUAR para 
declarar que concorda com eles.



10
Continue lendo os termos.

Aperte nos círculos brancos, à direita, 
para concordar com cada condição.

Selecione LI E ACEITO OS TERMOS 
para declarar que concorda com tudo 
o que leu.



11
Você receberá um código por mensagem 
de texto (SMS). 

Visualize o código em sua caixa de SMS 
e depois retorne ao App do Social Bank. 

Digite o código nessa tela e aperte em OK. 



12
Preencha com seus dados pessoais.

Selecione CONTINUAR.



13
Pressione o ícone da máquina fotográfica 
para ativar a câmera de seu celular.

Tire uma selfie sua, sem óculos.

Não é possível buscar uma foto na galeria, 
ok? Precisa tirar a foto na hora.

Selecione CONTINUAR.



14
Digite uma senha de 6 números.

É com ela que você vai acessar 
o Social Bank.

Selecione FINALIZAR.



15
Selecione ATIVAR AGORA.



16
Selecione
ENDEREÇO RESIDENCIAL.



17
Complete com atenção todos
os campos referentes ao seu 
endereço residencial. 

Selecione SALVAR ENDEREÇO.



18
Selecione
FOTO DE DOCUMENTO PESSOAL.



19
Escolha se quer enviar foto da sua habilitação 
(CNH) ou da sua identidade (RG). 

A foto deve ser tirada na hora. 

Aperte no ícone da máquina fotográfica 
para ativar a câmera de seu celular.

Tire a foto e selecione ENVIAR FOTO.



20
Quando você completar todas 
as etapas do cadastro, verá essa 
indicação de “100%”.

Selecione ATIVAR CONTA.



21
Você receberá um código por e-mail.

Visualize o código na sua caixa de entrada 
e depois retorne ao App do Social Bank.

Digite o código nesta tela e selecione OK. 
 



22
Confirme se todos os seus dados estão 
corretos e sem abreviações.
Se for necessário, selecione EDITAR
e faça correções.

Tudo certo? Selecione CONFIRMAR.



23
Esta é a última tela, a de sucesso.
Significa que você se cadastrou e enviou 
seus dados para o Social Bank conferir e 
ativar a sua conta em até 3 dias úteis.

Selecione OK.



https://api.whatsapp.com/send?phone=5511930304630

