
 
Você optou por efetivar sua doação para as crianças pela modalidade de débito em conta pelo 

Banco Itaú.  
 
Para isso, é necessário realizar o processo de autorização. Esse processo pode ser feito tanto 
pela internet, bankline ou pelo aplicativo no seu smartfone. 
 
Com o débito automático no Banco Itaú, sua doação será efetivada de forma recorrente, ou 
seja, todo mês, sua doação será debitada na data de sua escolha, sem precisar de nenhuma 
ação a mais de sua parte! Para isso, será preciso autorizar o débito na sua conta corrente.  
 
Essa autorização estará disponível em sua conta na data escolhida para o débito de sua doação. 
É rápido e fácil.  
 
VEJA O PASSO A PASSO ABAIXO: 
1) Autorizando no app Itaú 

2) Autorizando no site ou aplicativo para computador 

 
1º passo: Encontrando a opção no app 
 
Abra o app do Itaú e insira os dados de sua agência e conta. 
 

Na tela inicial escolha no menu, na parte inferior, a opção Transações 

 
2º passo: Autorizando débitos UNICEF 
 
Em seguida, selecione a opção Débito Automático e você verá a lista de contratos disponíveis. 
 
Veja na opção ativos. 
 
 
Nas suas autorizações pendentes, você encontrará a nossa, identificada como UNICEF. 



 
 
 
Selecione nosso contrato UNICEF PSD Transitional e confira as informações  

 

Siga para o próximo passo para Autorizar o Débito. 

IMPORTANTE: Doador mensal, por favor, lembre-se de escolher sempre a opção “autorizar 

todos os débitos desta empresa”, para que seja debitada mensalmente a sua doação para as 

crianças. 



 

 

Clique em UNICEF – Todos os débitos desta empresa para autorizar os débitos mensais, sem 

necessidade de autorizar mês a mês. Você vai clicar em Sim, desejo autorizar os débitos e 

continuar.  

 

 

Após clicar em continuar, vai aparecer a confirmação. Clique em Confirmar.  

 



 

3º passo: Confirmar com sua senha 

 

Aparecerá a tela de confirmação 



 

 

SMS de confirmação 

Atenção: o Itaú envia aos seus clientes um SMS com aviso sobre o débito pendente e isso 

pode facilitar a sua confirmação. 

 

 

Garanta sua autorização agora mesmo! Temos muitos projetos que dependem de você!  

 


