
 
  

Guia rápido para recebimento do pagamento de seu auxílio via Zelle 
 

 
Como posso receber o pagamento do meu auxílio depois de minha solicitação ser aprovada?  
 
Se você já se cadastrou no Zelle, você não precisa fazer mais nada. O auxílio será transferido diretamente 

para a conta bancária associada a seu perfil. 

 

Se você ainda não se cadastrou no Zelle, você precisa fazer uma conta:  

1. Baixe o aplicativo móvel do Zelle aqui 

2. Crie uma conta com seu número de telefone 

3. Leia e concorde com os termos e condições 

4. Encontre e selecione seu banco. Você pode encontrar uma lista dos bancos e cooperativas de 

crédito que oferecem o Zelle aqui 

 

O que acontece se meu banco não aparecer no site ou no aplicativo do Zelle depois de eu ter 
preenchido os passos de cadastro?  
 
Não se preocupe! A rede de instituições financeiras que participam do Zelle está aumentando 
constantemente, e você também pode utilizar o Zelle baixando o aplicativo Zelle para Android ou iOS e 
cadastrando seu cartão de débito Visa® ou Mastercard®. Se você estiver tendo dificuldades para se 
cadastrar no Zelle, consulte a seção de FAQ (perguntas frequentes) aqui. Você também pode entrar em 
contato com a equipe de suporte do Zelle aqui.  
 
 
Para obter instruções específicas para se cadastrar no Zelle utilizando seu banco, consulte a lista de 
instruções abaixo para os bancos que vemos ser utilizados com mais frequência:  
 
Wells Fargo 

1. Abra o aplicativo do banco Wells Fargo  

2. Clique nas três linhas horizontais no canto superior direito para abrir o menu 

3. Selecione “Transfer & Pay” (Transferir e pagar), em seguida em “Send Money with Zelle” (Enviar 

dinheiro com Zelle)  

4. Selecione o ícone da engrenagem no final da página para visualizar suas “Receive Money Settings” 

(Configurações para recebimento de dinheiro) 

5. Certifique-se de que o e-mail ou número de telefone está ativo, indicado por um botão verde 

destacado 

a. Se você precisar adicionar ou alterar seu endereço de e-mail ou número de telefone, você 

pode selecionar essa opção no final da tela  

Bank of America 

1. Acesse o internet banking ou o aplicativo móvel do Bank of America  

2. Selecione “Begin Set Up” (Iniciar configuração) 

3. Digite o endereço de e-mail ou número de telefone associado à sua conta no Zelle 

4. Digite o código de verificação de uso único enviado por e-mail ou mensagem de texto  

5. Aceite os termos e condições 

 
 
 

https://www.zellepay.com/go/zelle
https://www.zellepay.com/get-started
https://www.zellepay.com/get-started
https://www.zellepay.com/support
https://www.zellepay.com/support/contact
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Chase 

1. Acesse o aplicativo móvel do banco Chase 

2. Clique nas três linhas horizontais no canto superior direito para abrir o menu 

3. Clique em “Chase QuickPay with Zelle” (Pagamento rápido com Zelle) e, em seguida, em “Pay & 

Transfer” (Pagar e transferir)  

4. Leia e aceite a Notificação de privacidade e Contrato de serviço do pagamento rápido do Chase 

5. Um código de verificação de uso único será enviado ao número de telefone ou e-mail informado por 

você, que deve ser o mesmo número de telefone ou e-mail usado para sua conta Zelle 

PNC 

1. Localize sua notificação de pagamento enviada por e-mail ou mensagem de texto 

2. Clique no link fornecido em sua notificação de pagamento 

3. Siga as instruções para se cadastrar no Zelle e receber seu pagamento 

TD Bank 

1. Acesse o internet banking ou o aplicativo móvel do TD Bank 

2. Selecione “Send Money with Zelle” (Enviar dinheiro com Zelle)  

3. Certifique-se de que seu endereço de e-mail está correto 

4. Leia e aceite os termos e condições  

5. Se você se cadastrar com seu número de celular, selecione texto ou chamada para receber um código 

de verificação 

Huntington Bank 

1. Acesse seu aplicativo móvel  

2. Clique em pagamentos e, em seguida, em cadastrar-se  

3. Escolha um meio para contato, seu endereço de e-mail ou o número de seu celular 

4. Aceite os termos e condições  

Fifth Third Bank 

1. Acesse o aplicativo móvel, e selecione “Send Money with Zelle” (Enviar dinheiro com Zelle) > Get Started 

(Iniciar) 

2. Escolha um endereço de e-mail ou um número de telefone para associar à sua conta 

3. Escolha a conta no banco 5/3 em que você deseja que seu dinheiro seja depositado 

Citibank 

1. Acesse o internet banking ou o aplicativo móvel do Citibank 

2. Selecione sua conta corrente e, em seguida, selecione “Send Money with Zelle” (Enviar dinheiro com 

Zelle) 

3. Clique em “Add/Edit your Email/Mobile #” (Adicionar/Editar seu e-mail/nº de celular) 

4. Aceite os termos e condições 

 


