
Como eu 
habilito
o DDA?
Fale com seu banco. Mas
geralmente há atalhos nos 
aplicativos para smartphones.
Observe as imagens para ver
se você utiliza algum deles:   

Quais os benefícios
do DDA para o beneficiário?

1. Certeza do recebimento do boleto;
2. Conveniência para visualizar e pagar seus boletos nos canais
eletrônicos, em qualquer lugar;
3. Maior controle de suas contas a pagar.
   

Minha fatura vai ser debitada
automaticamente se eu aderir 
ao DDA?   

Não. A opção de pagamento é sua. O DDA apresenta
eletronicamente os boletos de cobrança e você decide quando
realiza o pagamento.
   



Já tenho débito automático 
cadastrado para os boletos Unimed.
Qual a diferença para o DDA?
O DDA é a apresentação eletrônica do Boleto, já o débito
automático é o pagamento previamente contratado que será
debitado na sua conta na data do vencimento.

   E se eu não pagar o boleto eletrônico?
As implicações são as mesmas do boleto de papel.
   
Mesmo com o DDA, eu recebo 
boletos em papel?
Sim, a menos que você manifeste que não deseja mais receber a 
correspondência via correios.   

Se eu receber a cobrança
em papel e no DDA?
Neste caso, a dívida não está sendo cobrada duas vezes. Você pode
pagar só o DDA e ignorar o papel com código de barras. Assim,  
você aproveita as vantagens do DDA. 

E como fica meu comprovante
de pagamento?
Nada muda, ele fica disponível no app do seu banco. Aí você pode
guardar como preferir, impresso ou de forma virtual.

Caso eu discorde dos dados 
apresentados eletronicamente, a 
quem devo recorrer?
Não hesite em nos contatar pela central de 
atendimento ou via e-mail. 

Assim que avaliarmos o caso, faremos 
alterações para que seu DDA seja 
atualizado, se necessário. 



IMPORTANTE

A cada 2 milhões de boletos impressos, são gastos 1 bilhão de litros 
de água, 374.400 árvores e 46 milhões de kW/hora. Em 2018, no
Brasil, foram emitidos 3,6 bilhões de boletos.*

*Fonte: (https://exame.abril.com.br/negocios/dino/pesquisa-realizada-pelo-
ecommerce-brasil-arma-que-cerca-de-75-dosconsumidores-escolhem-o-
boleto-bancariocomo-opcao-de-pagamento/)
   

*Atenção, ao clicar no link e não for direcionado ao site, basta copiar o endereço eletrônico em seu navegador.

Caso você ainda esteja com dúvida,
reunimos os links dos principais
bancos com suas informações
sobre o DDA:
Banco do Brasil
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-
servicos/contas/todos-os-servicos/dda---debito-direto-automatico#/

Caixa
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/dda/Paginas/default.aspx

Itaú
https://www.itau.com.br/atendimento-itau/para-
empresas/pagamentos/dda/o-que-e-o-boleto-dda-e-como-faco-
cadastro.html

Santander
https://www.santander.com.br/servicos-financeiros/solucoes-de-
pagamento/debito-direto-autorizado-dda

Bradesco
https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-
integradas/pagamentos/debito-direto-autorizado-dda.shtm   
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