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TABELA DE TARIFAS PESSOA NATURAL

C ÓD . SIGLA F A T O GER A D OR  D A  C OB R A N ÇA

1.1 C A D A ST R O
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 operações de crédito

ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.

2.1.1 2ª via-C A R T Ã OD EB IT O
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.

2.1.2 2ª via-C A R T Ã OP OUP A N ÇA  
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.

2.2.1 EXC LUSÃ OC C F Exclusão de registro  de cheque do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) por so licitação do cliente, cobrada por unidade excluída.

2.2.2 SUST A ÇÃ O/ R EVOGA ÇÃ O
Realização de contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque, cobrada uma única vez, compreendidas as fases de 

so licitação provisória, de confirmação e de eventual anulação a pedido.

2.2.3 F OLH A C H EQUE
Confecção e fornecimento de fo lhas de cheque, cobrada por unidade que exceder as dez fo lhas gratuitas, fornecidas por conta de depósitos à vista 

independentemente do número de titulares.

2.2.4 C H EQUEA D M IN IST R A T IVO Emissão de cheque administrativo.

2.2.5 C H EQUE VISA D O Procedimentos para registro  e bloqueio do saldo em conta de depósitos à vista correspondente ao valor do cheque.

SA QUEpesso al
Saque em guichê de caixa além do número de saques permitidos gratuitamente por mês. Nas contas de depósitos cujos contratos prevejam utilizar 

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

SA QUEterminal
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.

SA QUEco rrespo ndente Saque em empresa que atua como correspondente no País de instituição financeira.

2.4.1 D EP OSIT Oident if icado Depósito  com registro  de informações necessárias à identificação, a qualquer tempo, da operação e/ou do depositante, por este so licitado.

EXT R A T Omês(P )
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.

EXT R A T Omês(E)
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.

EXT R A T Omês(C )
Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em empresa que atua como correspondente no País de instituição financeira,

além do número permitido gratuitamente por mês nas contas de depósitos de poupança. Nas "contas eletrônicas" não há gratuidade para este canal de

entrega.

EXT R A T Omo vimento (P )
Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal, tal como atendimento 

telefônico realizado por atendente.

EXT R A T Omo vimento (P )
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.

EXT R A T Omo vimento (C ) Fornecimento de extrato com a movimentação de um período, por meio de empresa que atua como correspondente no País de instituição financeira.

2.5.3 M IC R OF ILM E Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado.

D OC pesso al
Realização de transferência de recursos por meio de Documento de Crédito  (DOC) em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento 

pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente.

D OC eletrô nico
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.

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

T ED pesso al
Realização de transferência de recursos por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) em guichê de caixa ou mediante outras formas de

atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente.

T ED eletrô nico
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.

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

D OC / T ED agendado (P )
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.

D OC / T ED agendado (E)
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.

D OC / T ED agendado (I)
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.

T R A N SF .R EC UR SOS(P )
Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em guichê de caixa ou mediante 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.

T R A N SF .R EC UR SOS(E/ I)
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 para este canal de entrega.

3.5 OR D EM P A GA M EN T O Realização de ordem de pagamento.

4.1 A D IA N T .D EP OSIT A N T E
Levantamento de informações e avaliação de viabilidade 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 limite previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez nos últimos 

trinta dias.

A N UID A D EN acio nal
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze

meses, admitido o parcelamento da cobrança.

A N UID A D EInt . Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada

5.2 2ª via-C A R T Ã OC R ÉD IT O
Confecção e emissão de novo cartão com função crédito , 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.

R ET IR A D A -P aí s Utilização de canais de atendimento disponíveis no País para retirada em espécie na função crédito .

R ET IR A D A -exterio r Utilização de canais de atendimento disponíveis no exterior para retirada em espécie na função crédito  ou débito .

5.4 P A GA M EN T OC ON T A S
Realização de procedimentos operacionais para o pagamento de contas (água, luz, telefone, gás, tributos, bo letos de cobrança, etc.), utilizando a função 

crédito  do cartão.

5.5 A VA L.EM ER G.C R ÉD IT O
Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial, a pedido do cliente, por meio de atendimento pessoal, para

realização de despesa acima do limite do cartão, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.
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