Anexo I – Tabela Padronização de Tarifas de Cobrança Bancária - Pessoa Física
TABELA DE TARIFAS - PESSOA FÍSICA
Os valores das tarifas de serviços foram estabelecidos pelo Sicoob Credial em consonância com a Resolução 3.919 de 25/11/2010 e
Resolução 4.196 de 15/03/2013 do CMN - Conselho Monetário Nacional e Banco Central.

Data Publicação:
Início de Vigência:

17/03/2022
17/04/2022

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
LISTA DE SERVIÇOS

SIGLA NO EXTRATO

CANAIS DE
ENTREGA

Valor
em R$

FATO GERADOR DA COBRANÇA

1 - CONTA DE DEPÓSITOS - CARTÃO
1.1 - Fornecimento de 2ª via de cartão
com função de débito
1.2 - Fornecimento de 2ª via de cartão
com função de movimentação de conta
de poupança

Por evento
2ª via-CARTÃODEBITO
2ª viaCARTÃOPOUPANÇA

8,50

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.

8,50

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.

50,00

Exclusão de registro de cheque do cadastro de emitentes de cheques sem fundos (ccf) por
solicitação do cliente, cobrada por unidade excluída.

40,00

Realização de contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque,
cobrada no ato do cancelamento (motivos 20,21 e 28) R$ 20,00, e caso ocorra sua compensação
R$ 20,00, compreendidas as fases de solicitação provisória, de confirmação e de eventual
anulação a pedido.

12,00

Devolução de cheque depositado, motivo 11*, cobrado por cheque devolvido. *Motivo 11 (cheque
sem fundos – 1ª Apresentação).

20,00

Devolução de cheque depositado, motivo 12*, cobrado por cheque devolvido. *Motivo 12 (cheque
sem fundos – 2ª Apresentação).

15,00

Acatamento de cheque sem provisão de fundos em conta corrente, cobrada por cheque.

10,00

Saque em terminal da rede cirrus, além do número de saques permitidos gratuitamente por
mês.

10,00

Saque em terminal da rede 24 horas, além do número de saques permitidos gratuitamente por
mês.

10,00

Saque em terminal da rede compartilhada, além do número de saques permitidos
gratuitamente por mês.

Por evento

2 - CONTA DE DEPÓSITOS - CHEQUE
2.1 - Exclusão do Cadastro de Emitentes
de Cheques sem Fundos (CCF)

EXCLUSÃO CCF

2.2 - Contraordem (ou revogação) e
oposição (ou sustação) ao pagamento de
SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO
cheque
2.3 - Devolução de cheques

CHEQUE DEVOLVIDO

2.4 - Devolução de cheques

CHEQUE DEVOLVIDO

2.5 - Acatamento de cheque

TARIFA ACATAMENTO

Por evento
Por evento

Por evento
Por evento
Por Cheque

3 - CONTA DE DEPÓSITOS - SAQUE
3.1 - Saque realizado na Rede Cirrus

SAQUEterminal

3.2 - Saque realizado na Rede 24 horas

SAQUEterminal

3.3 - Saque na rede compartilhada

SAQUEterminal

Por evento
Por evento
Por evento

4 - CONTA DE DEPÓSITOS - CONSULTA
4.1 - Consulta de saldo realizada na rede
24 horas

EXTRATOmovimento(E)

4.2 - Consulta de saldo realizada na rede
Cirrus

EXTRATOmovimento(E)

4.3 - Consulta de saldo realizada na rede
EXTRATOmovimento(E)
internacional
4.4 - Consulta na rede compartilhada

EXTRATOmovimento(E)

Por evento
Por evento
Por evento
Por evento

2,50
2,50
2,50
2,50

Fornecimento de saldo em terminal da rede 24 horas.
Fornecimento de saldo em terminal da rede cirrus.
Fornecimento de saldo em terminal da rede internacional.
Fornecimento de saldo em terminal da rede compartilhada.

5 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

5.1 - Transferência por meio de DOC

#RESTRITO#

DOCpessoal

Presencial ou pessoal

2,00

DOCeletrônico

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

2,00

DOCinternet

Internet

2,00

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.
Realização de transferência de recursos por meio de doc em terminal de
autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico
automatizado, sem intervenção humana.
Realização de transferência de recursos por meio de doc pela internet.

5.2 - Transferência por meio de TED

TEDpessoal

Presencial ou pessoal

2,00

TEDeletrônico

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

2,00

TEDinternet

Internet

2,00

DOC/TEDagendado(P)

Presencial ou Pessoal

2,00

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

2,00

Internet

2,00

5.3 - Transferência agendada por meio de
DOC/TEDagendado(E)
DOC/TED

DOC/TEDagendado(I)

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.
Realização de transferência de recursos por meio de ted em terminal de autoatendimento
ou mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção
humana.
Realização de transferência de recursos por meio de ted pela internet.
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.
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.
Realização de transferência agendada de recursos por meio de doc ou ted pela internet.

SERVIÇOS DIFERENCIADOS
6 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
6.1 - Concessão de adiantamento ao
depositante

ADIANT.DEPOSITANTE

6.2 – Carta Fiança Bancária

AVAL E FIANÇA

6.3 – Alteração de garantia de bem móvel ALIENAÇÃO

15,00

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.

Por carta

100,00

Por emissão de carta fiança bancária emitida.

Por operação

500,00

Alteração de garantia de alienação fiduciária em contratos de bens móveis.

7 - CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO
7.1 - Fornecimento 2ª via de cartão com
função crédito

2ªvia-CARTÃOCRÉDITO

FATURA

8,50

7.2 - Pacote com SMS Ilimitado

SICOOBCARD SMS
ILIMITADO

FATURA

3,50

7.3 – Seguro PPR

MENSALIDADE

FATURA

3,20

7.2.1 - Cabal Essencial

MENSALIDADE

FATURA

5,39

7.2.1.1 - Cabal Essencial - Adicional

MENSALIDADE

FATURA

2,69

7.2.2 - Cabal Clássico

MENSALIDADE

FATURA

7,59

7.2.2.1 - Cabal Clássico - Adicional

MENSALIDADE

FATURA

3,79

7.2.3 - Cabal Gold

MENSALIDADE

FATURA

9,79

7.2.3.1 - Cabal Gold - Adicional

MENSALIDADE

FATURA

4,89

7.3.1 - Mastercard Clássico

MENSALIDADE

FATURA

11,90

7.3.1.1 - Adicional Mastercard Clássico

MENSALIDADE

FATURA

5,95

7.3.2 - Mastercard Gold

MENSALIDADE

FATURA

21,90

7.3.2.1 - Adicional Mastercard Gold

MENSALIDADE

FATURA

10,95

7.3.3 - Mastercard Platinum

MENSALIDADE

FATURA

32,90

7.3.3.1 - Adicional Mastercard Platinum

MENSALIDADE

FATURA

16,45

7.3.4 - Mastercard Black

MENSALIDADE

FATURA

68,90

Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de pedidos de
reposição formulados pelo detentor do cartão, decorrentes de perda, roubo, furto, danificação
ou outros motivos não imputáveis à instituição emitente.
Mensalidade do pacote de mensagens.
Mensalidade Seguro de Proteção contra Perda ou Roubo (PPR) dos cartões Sicoobcard.

7.2 - BANDEIRA CABAL
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente.
Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente.
Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente.
Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.

7.3 - BANDEIRA MASTERCARD

#RESTRITO#

Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente.
Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente.
Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente
Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente.

Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.

7.3.4.1 - Adicional Mastercard Black

MENSALIDADE

FATURA

34,45

7.3.5 - Mastercard Black Merit

MENSALIDADE

FATURA

86,90

7.3.5.1 - Adicional Mastercard Black Merit MENSALIDADE

FATURA

43,45

7.3.6 - Mastercard VOOZ

MENSALIDADE

FATURA

9,90

Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente.

7.4.1 - Visa Clássico

MENSALIDADE

FATURA

11,90

Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente.

7.4.1.1 - Visa Clássico - Adicional

MENSALIDADE

FATURA

5,95

7.4.2 - Visa Gold

MENSALIDADE

FATURA

21,90

7.4.2.1 - Visa Gold - Adicional

MENSALIDADE

FATURA

10,95

7.4.3 - Visa Platinum

MENSALIDADE

FATURA

32,90

7.4.3.1 - Visa Platinum - Adicional

MENSALIDADE

FATURA

16,45

Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente
Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.

7.4 - BANDEIRA VISA

Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente.
Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e no exterior, para
pagamentos de bens e serviços, cobrada mensalmente.
Disponibilização de cartão adicional para a conta cartão.

8 - CUSTÓDIA - CHEQUES
8.1 - Serviços de Custódia

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

Por evento

0,15

Prestação de serviços de custódia (inclusão, alteração, retirada), cobrado por evento.

2,95

Emissão de boleto com registro de seus dados nas bases cadastrais do Sicoob, podendo a
tarifa ser cobrada na entrada ou na liquidação do boleto, de acordo com as condições
pactuadas entre as partes.

2,95

Baixa de título a pedido do cedente, cobrada por título, podendo a tarifa ser cobrada de acordo
com as condições pactuadas entre as partes.

2,95

Baixa automática realizada pelo sistema 180 dias após o vencimento, cobrada por título,
podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as condições pactuadas entre as partes.

0,50

Manutenção por cada período de 30 dias que o título permanece em aberto e vencido, cobrada
por título, podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as condições pactuadas entre as partes.

1,50

Prorrogação do vencimento original do título, cobrado por título, podendo a tarifa ser cobrada
de acordo com as condições pactuadas entre as partes.

1,50

Comandar instrução de desconto ou abatimento, cobrada por título, podendo a tarifa ser
cobrada de acordo com as condições pactuadas entre as partes.

1,50

Comandar outras instruções de alteração para o título, podendo a tarifa ser cobrada de acordo
com as condições pactuadas entre as partes.

5,00

Solicitar impressão do título via cooperativa, cobrado por título, podendo a tarifa ser cobrada
de acordo com as condições pactuadas entre as partes.

5,00

Solicitar postagem do título via cooperativa, cobrado por título podendo a tarifa ser cobrada de
acordo com as condições pactuadas entre as partes.

9,00

Encaminhamento de título a cartório, cobrado por título, podendo a tarifa ser cobrada de
acordo com as condições pactuadas entre as partes.

9,00

Solicitação de retirada de título em cartório, cobrada por título, podendo a tarifa ser cobrada de
acordo com as condições pactuadas entre as partes.

9,00

Emissão de carta de anuência, cobrada por carta, podendo a tarifa ser cobrada de acordo com
as condições pactuadas entre as partes.

2,95

Por instrução de baixa para transferir o título de carteira. podendo a tarifa ser cobrada de
acordo com as condições pactuadas entre as partes.

2,95

Liquidação, mediante crédito manual em conta corrente, de boleto registrado nas bases
cadastrais do Sicoob, cujos dados apresentem divergências em relação às informações
contidas no código de barras e/ou linha digitável, podendo a tarifa ser cobrada de acordo com
as condições pactuadas entre as partes.

10,00

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado.

9. COBRANÇA
Por título
9.1 -Emissão de boleto com registro

TARIFA COBRANÇA

9.2 - Baixa de boleto

TARIFA COBRANÇA

9.3 - Baixa por decurso de prazo

TARIFA COBRANÇA

9.4 - Manutenção de boletos vencidos

TARIFA COBRANÇA

9.5 - Prorrogação de Vencimento

TARIFA COBRANÇA

9.6 - Abatimento/Desconto

TARIFA COBRANÇA

9.7 - Outras Instruções

TARIFA COBRANÇA

9.8 - Impressão Via Cooperativa

TARIFA COBRANÇA

9.9 - Postagem Via Cooperativa

TARIFA COBRANÇA

9.10 - Encaminhamento para protesto

TARIFA COBRANÇA

9.11 - Sustação de protesto

TARIFA COBRANÇA

9.12 - Carta de anuência

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

Por comando

9.13 - Transferência de Carteira

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

Por título

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

Por título

9.14 - Liquidação de Boleto com
Inconsistências
Cadastrais

Por título
Por título
Por período
Por título
Por título
Por título
Por título
Por título
Por comando
Por comando

10. ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES
10.1 - Fornecimento de cópia de
microfilme, microficha ou assemelhado.

MICROFILME

Por evento
(P) Pessoal

#RESTRITO#

(E) Eletrônico

(C) Correspondente Bancário

(I) Internet

Anexo II – Tabela Padronização de Tarifas de Cobrança Bancária - Pessoa Jurídica.

TABELA DE TARIFAS - PESSOA JURÍDICA
Os valores das tarifas de serviços foram estabelecidos pelo Sicoob Credial em consonância com a Resolução 3.919 de 25/11/2010 e
Resolução 4.196 de 15/03/2013 do CMN - Conselho Monetário Nacional e Banco Central.

Data Publicação:
Data de Início de Vigência:

17/03/2022
17/04/2022

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
LISTA DE SERVIÇOS

SIGLA NO EXTRATO

CANAIS DE ENTREGA

Valor em
R$

FATO GERADOR DA COBRANÇA

1 - CONTA DE DEPÓSITOS - CARTÃO
8,50

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.

50,00

Inclusão de registro de cheque do cadastro de emitentes
de cheques sem fundos (ccf) por solicitação do cliente,
cobrada por unidade incluída.

50,00

Exclusão de registro de cheque do cadastro de
emitentes de cheques sem fundos (ccf) por solicitação
do cliente, cobrada por unidade excluída.

Por cartão
1.1 - Fornecimento de 2ª via de cartão com função de débito 2ª via – CARTÃODÉBITO

2 - CONTA DE DEPÓSITOS - CHEQUE
2.1 – Inclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos (CCF)

INCLUSÃO CCF

Por Cheque

2.2 - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos (CCF)

EXCLUSÃO CCF

Por Cheque

Por Cheque
2.3 - Contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação)
SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO
ao pagamento de cheque

40,00

2.4 - Acatamento de cheque

TARIFA ACATAMENTO

Por Cheque

15,00

2.5 - Tarifa Pré – Depósito

TARIFA PRÉ-DEPÓSITO

Por Cheque

0,08%

2.6 - Devolução de cheques

CHEQUE DEVOLVIDO

2.7 - Devolução de cheques

CHEQUE DEVOLVIDO

Por evento
12,00
Por evento
20,00

Realização de contraordem (ou revogação) e oposição
(ou sustação) ao pagamento de cheque, cobrada no ato
do cancelamento (motivos 20,21 e 28) R$ 20,00, e caso
ocorra sua compensação R$ 20,00, compreendidas as
fases de solicitação provisória, de confirmação e de
eventual anulação a pedido.
Acatamento de cheque sem provisão de fundos em conta
corrente, cobrada por cheque.
Cheque compensado de valor igual ou superior a R$
5.000,00
Devolução de cheque depositado, motivo 11*, cobrado por
cheque devolvido. *Motivo 11 (cheque sem fundos – 1ª
Apresentação).
Devolução de cheque depositado, motivo 12*, cobrado por
cheque devolvido. *Motivo 12 (cheque sem fundos – 2ª
Apresentação).

3 - CONTA DE DEPÓSITOS - SAQUE
3.1 - Saque realizado na Rede Cirrus

SAQUEterminal

Por operação

10,00

Saque em terminal da rede cirrus, além do número
de saques permitidos gratuitamente por mês.

3.2 - Saque realizado na Rede 24 horas

SAQUEterminal

Por operação

10,00

Saque em terminal da rede 24 horas, além do número de
saques permitidos gratuitamente por mês.

3.3 - Saque na rede compartilhada

SAQUEterminal

Por operação

10,00

Saque em terminal da rede compartilhada, além do
número de saques permitidos gratuitamente por mês.

4.1 - Consulta de saldo realizada na rede 24 horas

EXTRATOmovimento(E)

Por operação

2,50

Fornecimento de saldo em terminal da rede 24 horas.

4.2 - Consulta de saldo realizada na rede Cirrus

EXTRATOmovimento(E)

Por operação

2,50

Fornecimento de saldo em terminal da rede cirrus.

4.3 - Consulta de saldo realizada na rede internacional

EXTRATOmovimento(E)

Por operação

2,50

Fornecimento de saldo em terminal da rede
internacional.

4.4 - Consulta na rede compartilhada

EXTRATOmovimento(E)

Por operação

2,50

Fornecimento de saldo em terminal da rede
compartilhada.

4 - CONTA DE DEPÓSITOS - CONSULTA

5 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
5.1 - Transferência por meio de DOC

#RESTRITO#

DOCpessoal

Presencial ou pessoal

2,00

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.

DOCeletrônico

Terminal de autoatendimento e
outros meios eletrônicos

2,00

Realização de transferência de recursos por meio de
doc em terminal de autoatendimento ou mediante
outras formas de atendimento eletrônico
automatizado, sem intervenção humana.

DOCinternet

Internet

2,00

Realização de transferência de recursos por meio de doc
pela internet.

TEDpessoal

Presencial ou pessoal

2,00

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.

TEDeletrônico

Terminal de autoatendimento e
outros meios eletrônicos

2,00

Realização de transferência de recursos por meio de
ted em terminal de autoatendimento ou mediante outras
formas de atendimento eletrônico automatizado, sem
intervenção humana.

TEDinternet

Internet

DOC/TEDagendado(P)

Presencial ou Pessoal

DOC/TEDagendado(E)

Terminal de autoatendimento e
outros meios eletrônicos

DOC/TEDagendado(I)

Internet

6.1 – Alteração de garantia de bem móvel

ALIENAÇÃO

Por operação

500,00

Alteração de garantia de alienação fiduciária em
contratos de bens móveis.

6.2 – Carta Fiança Bancária

AVAL E FIANÇA

Por carta

100,00

Por emissão de carta fiança bancária emitida.

6.3 - Manutenção ou renovação de limite de crédito

TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE
CONTA GARANTIDA
DED.TAC.EMPRÉSTIMO

Por limite

40,00

Manutenção ou renovação do limite de crédito.

Por operação

15,00

Tarifa cobrada na liberação de crédito.

5.2 - Transferência por meio de TED

5.3 - Transferência agendada por meio de DOC/TED

2,00

2,00

2,00
2,00

Realização de transferência de recursos por meio de ted
pela internet.
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.
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.
Realização de transferência agendada de recursos por
meio de doc ou ted pela internet.

SERVIÇOS DIFERENCIADOS
6 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

6.4 – Tarifa abertura de crédito – TAC

7 - CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO
8,50

Confecção e emissão de novo cartão com função crédito,
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.

7.1 - Fornecimento 2ª via de cartão com função crédito

2ªvia-CARTÃOCRÉDITO

FATURA

7.2 - Pacote com SMS Ilimitado

SICOOBCARD SMS ILIMITADO

FATURA

3,50

Mensalidade do pacote de mensagens.

7.3 – Seguro PPR

MENSALIDADE

FATURA

3,20

Mensalidade Seguro de Proteção contra Perda ou Roubo
(PPR) dos cartões Sicoobcard.

7.4.1 – Mastercard Minha Empresa

MENSALIDADE

FATURA

9,90

7.4.2 – Mastercard Empresarial

MENSALIDADE

FATURA

17,90

7.5.1 – Visa Minha Empresa

MENSALIDADE

FATURA

9,90

7.5.2 – Visa Empresarial

MENSALIDADE

FATURA

TARIFA SERVIÇOS

Por evento

7.4 - BANDEIRA MASTERCARD
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados,
instalada no País e no exterior, para pagamentos de
bens e serviços, cobrada mensalmente.
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados,
instalada no País e no exterior, para pagamentos de
bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada
doze meses, admitido o parcelamento da cobrança.

7.5 - BANDEIRA VISA

17,90

Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados,
instalada no País e no exterior, para pagamentos de
bens e serviços, cobrada mensalmente.
Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados,
instalada no País e no exterior, para pagamentos de
bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada
doze meses, admitido o parcelamento da cobrança.

8 - CUSTÓDIA - CHEQUES
8.1 - Serviços de Custódia

9. COBRANÇA

#RESTRITO#

0,15

Prestação de serviços de custódia (inclusão, alteração,
retirada), cobrado por evento.

Por título
9.1 -Emissão de boleto com registro

TARIFA COBRANÇA

9.2 - Baixa de boleto

TARIFA COBRANÇA

9.3 - Baixa por decurso de prazo

TARIFA COBRANÇA

9.4 - Manutenção de boletos vencidos

TARIFA COBRANÇA

9.5 - Prorrogação de Vencimento

TARIFA COBRANÇA

9.6 - Abatimento/Desconto

TARIFA COBRANÇA

9.7 - Outras Instruções

TARIFA COBRANÇA

2,95
Por título
2,95
Por título
2,95
Por período
0,50
Por título
1,50
Por título
1,50
Por título

9.8 - Impressão Via Cooperativa

TARIFA COBRANÇA

9.9 - Postagem Via Cooperativa

TARIFA COBRANÇA

9.10 - Encaminhamento para protesto

TARIFA COBRANÇA

1,50
Por título

5,00

Por título
5,00
Por comando
9,00
Por comando
9.11 - Sustação de protesto

TARIFA COBRANÇA
TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

Por comando

9.12 - Carta de anuência

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

Por título

9.13 - Transferência de Carteira
9.14 - Inclusão registro Serasa

TARIFA COBRANÇA

Por registro

9.15 - Liquidação de Boleto com Inconsistências
Cadastrais

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

Por título

9,00

9,00

2,95
10,00

2,95

Emissão de boleto com registro de seus dados nas
bases cadastrais do Sicoob, podendo a tarifa ser cobrada
na entrada ou na liquidação do boleto, de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Baixa de título a pedido do cedente, cobrada por título,
podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Baixa automática realizada pelo sistema 180 dias após o
vencimento, cobrada por título, podendo a tarifa ser
cobrada de acordo com as condições pactuadas entre as
partes.
Manutenção por cada período de 30 dias que o título
permanece em aberto e vencido, cobrada por título,
podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Prorrogação do vencimento original do título, cobrado
por título, podendo a tarifa ser cobrada de acordo com
as condições pactuadas entre as partes.
Comandar instrução de desconto ou abatimento, cobrada
por título, podendo a tarifa ser cobrada de acordo com
as condições pactuadas entre as partes.
Comandar outras instruções de alteração para o título,
podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Solicitar impressão do título via cooperativa, cobrado por
título, podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Solicitar postagem do título via cooperativa, cobrado por
título podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Encaminhamento de título a cartório, cobrado por título,
podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Solicitação de retirada de título em cartório, cobrada por
título, podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Emissão de carta de anuência, cobrada por carta,
podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Por instrução de baixa para transferir o título de
carteira. podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Por registro de CPF/CNPJ no Serasa realizado pelo
associado através do convênio, cobrada por inclusão
Liquidação, mediante crédito manual em conta corrente,
de boleto registrado nas bases cadastrais do Sicoob,
cujos dados apresentem divergências em relação às
informações contidas no código de barras e/ou linha
digitável, podendo a tarifa ser cobrada de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.

10. ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES
10.1 - Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou
assemelhado.

MICROFILME

Por evento

10,00

TAR.PAG.DE FUNCION.POR
CRÉDITO

Por evento

1,20

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou
assemelhado.

11. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
11.1 - Crédito de folha de pagamento

(P) Pessoal

#RESTRITO#

(E) Eletrônico

(C) Correspondente Bancário

(I) Internet

Realização de crédito em conta corrente ou em conta
salário vinculada a cartão com função movimentação,
podendo ser cobrada de acordo com as condições
pactuadas entre as partes.

