
CANAL SIGLA
VALOR DA

TARIFA (R$)
CANAL SIGLA

VALOR DA

TARIFA (R$)

1.1 Cadastro isento 7.1 Por Cheque Custódia  R$               0,33 

1.2 Cadastro  R$           100,00 7.2 Por Cheque Custódia  R$               4,00 

7.3 Por Cheque Custódia  R$               5,00 

2.1.1
Fornecimento de 2ª via de cartão com função débito 2ª via - cartão débito  R$             15,00 8.1 Por Folha Cópia de  R$               5,00 

2.1.2 Fornecimento  de  2ª  via  de  cartão  com  função

movimentação de  conta de poupança

2ª via - cartão

poupança
 R$             15,00 

9.1.1 Inclusão Por Veículo Gravame  R$           490,00 

2.2.1 Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem

Fundos (CCF)
Por cheque Exclusão CCF  R$             50,00 9.1.2 Cancelamento Por Veículo  -  R$           150,00 

2.2.2 Contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao

pagamento de cheque
Por cheque

Sustação/

Revogação
 R$             20,00 

2.2.3
Fornecimento de folhas de cheque Por cheque Folha de Cheque  R$               1,30 10.1 Por Veículo Gravame  R$           150,00 

2.2.4
Cheque administrativo Por cheque Cheque  R$             22,00 

2.2.5
Cheque visado Cheque Visado  Não disponível 

11.1.1 Cadastro Abertura de Conta Cadastro  R$             19,50 

11.1.2 Renovação Cadastral Anual Cadastro  R$             19,50 

2.2.7
Depósito pelo celular Por cheque Cheque  R$               5,00 11.1.3        Declaração de Idoneidade Financeira Por Declaração Cadastro  R$           100,00 

Presencial ou pessoal Saque na Agência  isento 11.2.1
Fornecimento de 2ª via de cartão com função débito 2ª via - cartão 

débito

 R$             15,00 

Terminal de autoatendimento rede sicoob Débito Saque  isento 11.2.2
Fornecimento  de  2ª  via  de  cartão  com  função

movimentação de  conta de poupança

2ª via - cartão

poupança

 R$             15,00 

Correspondente no País / Caixa 24 horas/ 

Rede Compartilhada e Saque

no Exterior

Tarifa Saque - Rede Cirrus  R$               7,00 

2.3.2 Saque Rejeitado

Correspondente no País / Caixa 24

horas/ Rede Compartilhada e Saque no 

Exterior

Ocorrência/ Transação Rejeitada  R$               1,50 11.3.1
Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem

Fundos (CCF)
Por Cheque Exclusão CCF  R$             50,00 

11.3.2

Contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) 

ao

pagamento de cheque

Por Cheque
Sustação

Revogação
 R$             20,00 

2.4.1 Depósito Identificado Depósito Identificado  R$               5,00 11.3.3 Fornecimento de folhas de cheque Por Cheque Folha de Cheque  R$               1,30 

11.3.4 Cheque administrativo Por Cheque Cheque  R$             22,00 

Presencial ou pessoal Extrato mês (P)  R$               0,55 11.3.5 Cheque visado Cheque Visado -

Terminal de autoatendimento e

outros meios eletrônicos
Extrato mês (E)  R$               0,55 11.3.6

Emissão de Cheque/ Cheque administrativo acima de 

R$ 5.000.00
Por Cheque

Tarifa de Pré

Depósito
0.08%

Presencial ou pessoal Extrato movimento  R$               0,55 11.3.7 Cheque especial Concessão / Renovação / Exclusão
Adesão/ Renovação/ 

Cancelamento
Tarifa  R$             19,50 

Terminal de autoatendimento e

outros meios eletrônicos

Extrato movimento

(E)
 R$               0,55 11.3.8 Acatamento de Cheque sem provisão de fundos Por Cheque Tarifa Acatamento  R$             25,00 

Fornecimento de cópia de microfilme. microficha ou

assemelhado. Microfilme  R$               7,80 11.3.9

Devolução de Cheque pela cooperativa (insuficiência 

de

fundos)

Por cheque
Alinea 11

Alinea 12
 R$             37,70 

Fornecimento de cópia de microfilme via canal de atendimento
Terminal de autoatendimento e

outros meios eletrônicos
Microfilme  R$               3,50 11.3.10 Depósito pelo celular Por cheque Cheque  R$               5,00 

Presencial ou pessoal DOC Pessoal (P)  R$             12,50 Presencial ou pessoal Saque na Agência  isento 

Terminal de autoatendimento e

outros meios eletrônicos
DOC Eletrônico (E)  R$               7,50 

Terminal de 

autoatendimento
Débito Saque  isento 

Internet DOC Internet (I)  R$               7,50 

Correspondente no País / 

Caixa 24 horas/ Rede 

Compartilhada e Saque

no Exterior

Tarifa Saque - 

Rede Cirrus
 R$               7,00 

Presencial ou pessoal TED Pessoal (P)  R$             12,50 11.4.2 Saque Rejeitado

Correspondente no País / 

Caixa 24 horas/ Rede 

Compartilhada e Saque

no Exterior

Ocorrência/ 

Transação 

Rejeitada

 R$               1,50 

Terminal de autoatendimento e

outros meios eletrônicos
TED Eletrônico (E)  R$               7,50 

Internet TED Internet (I)  R$               7,50 11.5.1 Depósito Identificado
Depósito 

Identificado
 R$               5,00 

Presencial ou pessoal DOC/TED Pessoal  R$             12,50 

Terminal de autoatendimento e

outros meios eletrônicos

DOC/TED Eletrônico

(E)
 R$               7,50 Presencial ou pessoal Extrato mês (P)  R$               0,55 

Internet DOC/TED Internet (I)  R$               7,50 

Terminal de 

autoatendimento e

outros meios eletrônicos

Extrato mês (E)  R$               0,55 

Presencial ou pessoal Transf. Contas isento Presencial ou pessoal Extrato movimento  R$               0,55 

Terminal de autoatendimento e

outros meios eletrônicos

Transf. Contas

Intercredis
isento

Terminal de 

autoatendimento e

outros meios eletrônicos

Extrato movimento

(E)
 R$               0,55 

3.5 Ordem  Não disponível 11.6.3
Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou 

assemelhado.
Microfilme  R$               7,80 

4 4.1 Adiant. Depositante  R$             37,50 11.6.4
Fornecimento de cópia de microfilme via canal de 

atendimento

Terminal de 

autoatendimento e

outros meios eletrônicos

Microfilme  R$               3,50 

Cartão Clássico Mastercard/ Visa Anuidade  R$           142,80 

Cartão Vooz Matercard/ Visa Anuidade
 Isento (verificar 

condições) 

Cartão Gold

Mastercard/ Visa
Anuidade  R$           262,80 11.7.2 TAC Antecipação Recebíves Cartões/Boletos - PJ Por operação

Déb. Tarifa 

Antecipação de 

Recebíveis

 isento 

Cartão Platinum Mastercard/ Visa Anuidade  R$           394,80 11.7.3 Contrato Mãe
Prorrogação de Titulo 

Descontado
- isento

Cartão Empresarial Mastercard/ Visa Anuidade  R$           214,80 

Cartão Minha Empresa Mastercard/ Visa Anuidade
 Isento (verificar 

condições) 

Cartão Adicional Clássico/ Gold e

Platinum Mastercard/ Visa
Anuidade  isento 

Cartão Adicional Empresarial

Mastercard
Anuidade  isento 

5.2 - 2ª via – Cartão  R$             15,00 

5.3 - Fatura Impressa  R$               1,20 

5.4 - Cartão Provisório  R$             30,00 

5.5

Correspondente no País / Caixa 24

horas/ Rede Compartilhada e Saque no 

Exterior

Tarifa Saque - Rede Cirrus  R$               8,58 11.8.4 50.001.00 – 100.000.00

Déb. T.A.C.

Emprés  mo/ 

CAO – Outras 

Tarifas

 R$           100,00 

5.6 - - - 11.8.5 Acima de 100.000.00

Déb. T.A.C.

Emprés  mo/ 

CAO – Outras 

Tarifas

 R$           150,00 

11.8.6 Empréstimo via Home Banking
Déb. T.A.C.

Emprés  mo/ 

CAO – Outras 

 R$             50,00 

11.9 11.9.1 Concessão de adiantamento a depositante
Adiant. 

Depositante
 R$             50,00 

Espécie

- isento PERIODICIDADE SIGLA
VALOR DA

TARIFA (R$)

Cheque de viagem
- Não disponível

Cartão pré-pago - emissão e carga
- isento

Cartão pré-pago - recarga
- isento 12.1.1

Entrada Confirmada
Por título

TARIFA 

COBRANÇA
 R$               0,50 

Espécie
- Não disponível 12.1.2

Liquidação 
Por título

TARIFA 

COBRANÇA
 R$               2,50 

Cheque de viagem
- Não disponível 12.1.3

Baixa por decurso de prazo
Por título

TARIFA 

COBRANÇA
 R$               0,15 

Cartão pré-pago
- Não disponível 12.1.4

Baixa pedido cedente
Por instrução

TARIFA 

COBRANÇA
 R$               0,15 

12.1.5
Instrução de protesto

Por título -  R$               6,00 

CÓDIGO SIGLA
FATO GERADO    DA 

COBRANÇA
12.1.6

Cancelamento instrução de Protesto
Por título -  R$               6,00 

1.1 12.1.7
Instrução de negativação Serasa

Por título -  R$               6,75 

11.1 12.1.8
Desistência de negativação

Por título -  R$               6,75 

11.2 12.1.9
Prorrogação de vencimento

Por título -  R$               2,50 

5.2

2.1.2

11.2

2.2.1

10.3.1

2.2.2/ Transf. Contas Intercredis

10.3.2 Transf. Contas Intercredis

2.2.3 3.5 Ordem de Pagamento

11.3.3 4.1 e 11.9 Adiant. Depositante

2.2.4 Anuidade:

11.3.4

Cartão Mastercard Clássico Cartão 

Mastercard Gold Cartão Mastercard 

Platinum Cartão Mastercard 

Empresarial

2.2.5 Anuidade:

11.3.5 Cartão Adicional Mastercard

2.2.6 Clássico/ Gold e Empresarial

11.3.9 Anuidade:

2.3.1 Saque na Agência Cartão Adicional Mastercard

11.4.1
Débito Saque 

Intercredis
Platinum

2.3.1/ 11.4.1
Tarifa Saque - Rede 

Cirrus
5.2 2ª via – Cartão Múltiplo

2.3.2/ 11.4.2 Saque Rejeitado 5.5 Tarifa Saque - Rede Cirrus

11.5.1 VENDA CÂMBIO espécie

2.4.1 VENDACÂMBIO cheque

2.5/ 11.6 Extrato mês (P) Cartão pré-pago - emissão

2.5/ 11.6 Extrato mês (E) 6.2 Cartão pré-pago - recarga

2.5/ 11.6 Extrato movimento (P) 7.1 Custódia de Cheque

2.5/ 11.6 Extrato movimento (E) 8.1 Cópia de Documentos

2.5.3 9.1 Gravame

11.6.3 11.3.6 Tarifa de Pré Depósito

DOC Pessoal 11.3.8 Tarifa Acatamento de Cheque

DOC Eletrônico Concessão

DOC Internet Renovação

TED Pessoal Cancelamento

TED Eletrônico Cheque

TED Internet Déb. Tarifa TD

DOC/TED Pessoal 11.8
Déb. T.A.C. Empréstimo/ CAO

– Outras Tarifas

DOC/TED Eletrônico 12.1 Cobrança com registro

DOC/TED Internet

PIS

COFINS

ISS

Pessoa Alíquota diária

Física. 0,0082% até

365 dias

Jurídica optante pelo 

simples, nas operações com 

valor igual ou inferior a R$ 

30 mil.

0,00137% até

365 dias

Jurídica (demais 

classificações).

0,0041% até

365 dias

11

5.7 Avaliação emergencial de crédito - - -

Alinea 11

Alinea 12
 R$             37,70 

Cobrança com registro

Utilização de rede de estabelecimentos  afil iados.  instalada no País.  para pagamentos  de bens  e serviços.  Cobrança admitida no máximo uma vez  a  cada doze meses. permitido o 

parcelamento da cobrança.

Util ização de rede de estabelecimentos afil iados. instalada no País e no exterior. para pagamentos de bens e serviços. até quatro adicionais gratuitos.

Util ização de rede de estabelecimentos  afil iados.  instalada no País.  para pagamentos  de bens  e serviços.  Cobrança admitida no máximo uma vez  a  cada doze meses. permitido o 

parcelamento da cobrança.

Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em cartão pré-pago de uso internacional. em operação de câmbio manual  relacionada a

viagens internacionais. compreendidas as fases de contratação e liquidação. registro da operação e realização da recarga.

Guarda de cheque pré-datado

Confecção e emissão de novo cartão com  função crédito e débito.  restrito  a    casos   de pedidos de reposição formulados  pelo detentor do cartão.  decorrente de

perda. roubo. furto. danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

Utilização de canais de atendimento disponíveis no País para retirada em espécie na função crédito. Caixa 24 horas/ Rede Compartilhada.

Realização  de  procedimentos  para  viabil izar  a venda  de moeda  estrangeira em  espécie.  em  operação de  câmbio manual  relacionada a  viagens  internacionais.

compreendidas as fases de contratação e liquidação. registro da operação e entrega da moeda.

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos 

à vista e de poupança

Fornecimento de extrato de um período de conta de 

depósitos à vista e de poupança

6.1
Realização  de  procedimentos  para  viabilizar  a  venda  de  moeda  estrangeira  em  cheque  de  viagem.  em  operação  de  câmbio  manual  relacionada  a  viagens

internacionais. compreendidas as fases   de  contratação  e  liquidação.  registro  da  operação  e entrega dos cheques.
Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em cartão pré-pago de uso internacional. em operação de câmbio manual  relacionada a viagens internacionais. compreendidas as fases de contratação e 

liquidação.  registro da operação. emissão e entrega do cartão.  bem como a realização da carga

inicial.

Realização de ordem de pagamento.

Levantamento  de  informações  e  avaliação de  viabil idade e  de riscos  para a  concessão de  crédito em  caráter emergencial  para cobertura  de saldo  devedor em conta de depósitos à 

vista e de excesso  sobre  o  l imite  previamente  pactuado  de  cheque especial. Cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.

SISTEMA DE COBRANÇA

PRODUTOS E SERVIÇOS

COBRANÇA

A cada novo contrato

11.7.1 TAC Desconto de Cheques - PJ Por operação

Depósito

11.5

11.6

Consulta

11.6.1

11.6.2

3.1

Taxa de Análise de Crédito /Custo Administrativo Operacional - Novo Contrato de operações de crédito

11.8

3.4

Realização  de  transferência  de  recursos  entre  contas  na  própria  instituição  em  guichê  de  caixa ou  mediante outras  formas  de  atendimento pessoal.  além  do

número permitido gratuitamente por mês. Nas "contas eletrônicas" não há gratuidade para este canal de entrega.

Realização  de  transferência  de  recursos  entre  contas  na  própria  instituição  em  terminal  de  autoatendimento  ou  mediante  outras  formas    de   atendimento

eletrônico   automatizado.   sem  intervenção   humana.    inclusive    internet.    além    do    número  permitido gratuitamente  por mês.  Nas  "contas  eletrônicas"  não pode ser cobrada tarifa 

12.1
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11.8.1 Até 10.000.00

Realização de transferência de recursos por meio de Documento de Crédito (DOC) em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal.

3.2

3.3

Realização de transferência agendada de recursos  por meio de DOC ou TED em  guichê de caixa ou mediante outras  formas de atendimento pessoal.  tais como

atendimento telefônico realizado por atendente. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Realização  de  transferência  agendada  de  recursos  por  meio  de  DOC  ou  TED  em  terminal  de  autoatendimento  ou  mediante  outras  formas  de  atendimento

eletrônico automatizado. sem intervenção humana. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED pela internet. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de

entrega.

Realização de transferência de recursos por meio de  DOC  pela internet. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Realização de transferência de recursos  por meio de  Transferência Eletrônica  Disponível  (TED)  em  guichê  de caixa  ou mediante  outras  formas  de atendimento

pessoal.

Realização de transferência de recursos  por meio de TED em  terminal  de autoatendimento ou mediante outras  formas  de atendimento  eletrônico automatizado.

sem intervenção humana. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Realização de transferência de recursos por meio de TED pela internet.    Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Tarifa Cheque 

Devolvido

Fornecimento  de  extrato  com  a  movimentação  dos   últimos   trinta  dias   em  terminal  de  autoatendimento  ou  por  outras   formas  de  atendimento  eletrônico automatizado.  sem  intervenção humana.  além  do número permitido gratuitamente por mês. Nas  "contas eletrônicas"  não pode 

ser cobrada tarifa para este canal

de entrega.

Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal.

Fornecimento de extrato com a movimentação de um  período em  terminal de autoatendimento ou por outras  formas de atendimento eletrônico automatizado. sem

intervenção humana. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Fornecimento de cópia de microfilme. microficha ou assemelhado.Microfilme

Depósito com registro de informações necessárias à identificação. a  qualquer tempo. da operação e/ou do depositante. por este solicitado.

11.3

5.1

Saque em  terminal  de autoatendimento além  do número de saques permitidos  gratuitamente por mês. Nas  "contas eletrônicas"  não pode ser cobrada tarifa para

este canal de entrega.

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Cadastro

11.4

Folha Cheque

Cheque Administrativo

Cheque Visado

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito

Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie

Pagamento de contas utilizando a função crédito

Depósito Identificado

Confecção  e  fornecimento  de  folhas  de  cheque.  cobrada  por  unidade   que   exceder  as  dez  folhas  gratuitas.  fornecidas   por  conta   de   depósitos   à   vista independentemente do número de titulares.

Emissão de cheque administrativo.

Procedimentos para registro e bloqueio do saldo em conta de depósitos à vista correspondente ao valor do cheque.

Devolução de Cheque pela cooperativa por insuficiência de fundos.

Saque   em   guichê   de   caixa   além   do   número   de   saques  permitidos  gratuitamente  por   mês.   Nas   contas   de   depósitos  cujos  contratos  prevejam  util izar

exclusivamente meios eletrônicos   ("contas eletrônicas")  não há gratuidade  para este canal de entrega.

Saque Rejeitado em terminais eletrônicos da Rede 24horas. compartilhada e Cirrus.

OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL PARA COMPRA OU VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA RELACIONADA A VIAGENS INTERNACIONAIS

6.1

6.2

Venda de moeda estrangeira

Compra de moeda estrangeira
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2ª via- Cartão de Débito

2ª via – Cartão 

Poupança

Exclusão CCF

Sustação / Revogação

Confecção e emissão de novo cartão com  função débito.  restrito a casos de pedidos de reposição formulados  pelo detentor da conta.  decorrente de perda. roubo.

furto. danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

Confecção e emissão de novo cartão de poupança. restrito a casos  de pedidos  de reposição formulados pelo detentor da conta. decorrente de perda.  roubo. furto. danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

Exclusão de registro de cheque do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) por solicitação do cliente. cobrada por unidade excluída.

Realização de contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque. cobrada uma única vez. compreendidas   as   fases   de  solicitação

provisória.  de confirmação e de eventual anulação a pedido.

Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito. base de dados  e informações  cadastrais. e tratamento de dados e informações necessários  ao início

de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil. não

3

3.1 Transferência por meio de DOC

3.2 Transferência por meio de TED

3.3

Fatura Impressa

Cartão Provisório

5

Concessão de adiantamento a depositante

CARTÃO DE CRÉDITO

5.1
Anuidade - cartão básico

Transferência agendada por meio de DOC/TED

3.4 Transferência entre contas na própria instituição

Ordem de Pagamento

Depósito

Consulta

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de 

poupança

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista e de 

poupança

2.4

2.2.6

7

CUSTÓDIA DE CHEQUE

Custódia de Cheque

Antecipação/ Postergação da data programada de depósito

Retirada do Cheque

CÓPIA DE DOCUMENTOS

Fornecimento de cópia ou segunda via de comprovantes.

Cartão

Cheque

8

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

11.1

Cheque

Cartão

11.2

Pessoa Física

2

2.2

2.3.1

Fornecimento  de  cópia  ou  segunda  via  de  comprovantes. documentos e contratos.

Cheque

OUTROS SERVIÇOS - Pessoa Física / Pessoa Jurídica

SERVIÇOS

CONTA DE DEPÓSITOS PJ

SERVIÇOS

CADASTRO

Confecção de cadastro para início de relacionamento

2.1

CONTA DE DEPÓSITOS

Renovação do Limite de Cheque Especial, cobrado trimestralmente.

Entre 2% e 5% (de acordo com a legislação municioal vigente).

GRAVAME

Substituição de Bens Rec. e Garantia

1

Declaração de Idoneidade Financeira

10

TROCA DE GARANTIA 

Saque

2.3

Poderão incidir os seguintes tributos: (1)

Receitas de tarifas e demais serviços

Cheque deixado como garantia em operação de crédito.

Análise de crédito.

Alienação de veículo concedido em garantia na operação de crédito.

Cheque emitido em valor igual ou superior a R$ 5.000.00.

Acatamento de cheque sem saldo suficiente para cobertura em conta corrente., mediante análise.

Cancelamento do Limite de Cheque Especial

Realização de transferência de recursos  por meio de DOC em  terminal  de autoatendimento ou mediante outras  formas  de atendimento eletrônico automatizado.

sem intervenção humana. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.
Adesão do Limite de Cheque Especial

Saque em terminais eletrônicos da Rede 24horas. compartilhada e Cirrus.

(1) De acordo com a legislação vigente, não haverá incidência de tributos sobre o ato cooperativo praticado entre  cooperativa  de  

crédito  e  associados,  dentro  dos  seus  objetivos  sociais. 

(2)  Nos termos da legislação vigente, o Custo Efetivo da Transação é informado em  todos  os contratos  de crédito.

(3) A alíquota diária ou fixa incidirá além da alíquota adicional de 0,38%.

Operações de crédito (2)

Emissão, l iquidação e instruções nos boletos emitidos através do sistema de cobrança.

Tabela do custo tributário em atendimento à Lei 12.741/12 cooperativas de crédito do Sicoob

4%

0,65%

11.7

9.1

9

IOF (3)

Alíquota fixa

3% acima de

365 dias

0,5% acima de

365 dias

1,5% acima de

365 dias

11.7

11.3.7

 R$             65,00 

Déb. Tarifa TD  isento 

Devolução de Cheque pela cooperativa (insuficiência de

fundos) Por cheque

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

Saque

11.4.1 Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

Desconto de Títulos

Fornecimento de extrato com  a movimentação dos  últimos  trinta dias  em  guichê de caixa ou por outras  formas  de atendimento pessoal. tais  como atendimento telefônico realizado por atendente. além do número permitido gratuitamente por mês. Nas 

"contas eletrônicas" não há gratuidade para este canal de entrega.

Déb. T.A.C.

Emprés  mo/ 

CAO – Outras 

Tarifas

 R$             50,00 

11.8.3 25.001.00 – 50.000.00

Déb. T.A.C.

Emprés  mo/ 

CAO – Outras 

Tarifas

 R$             85,00 

11.8.2 10.001.00 – 25.000.00

Déb. T.A.C.

Emprés  mo/ 

CAO – Outras 

Tarifas


