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TABELA DE

TARIFAS
Divulgada em 26/05/2022
Vigência a partir de 11/07/2022

Relação dos serviços tarifados e respectivos valores
vigentes. Os valores máximos foram estabelecidos
pela Cooperativa, observada a resolução 3.919 do
CMN, de 25/11/2010, e a circular 3.512, de 25/11/2010,
do Banco Central do Brasil.

SERVIÇOS ESSENCIAIS - PF
Lista de Serviços
1 - CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA (CONTA CORRENTE)

Quantidade de
transações

1.1 - CARTÃO
1.1.1 - Fornecimento de cartão com função débito.

ISENTO

1.1.2 - Fornecimento de 2ª via de cartão com função débito, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo
correntista decorrentes de perda, roubo, furto, dani cação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

ISENTO

1.2 - SAQUES
1.2.1 - Realização de saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio cheque ou cheque avulso, ou em terminal
de autoatendimento.

4

1.3 - TRANSFERÊNCIAS
1.3.1 - Realização de transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em
terminal de autoatendimento e/ou pela internet.

2

1.4 - CONSULTAS
1.4.1 - Fornecimento de extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de
caixa e/ou terminal de autoatendimento.

2

1.4.2 - Realização de consultas mediante utilização da internet.

ISENTO

1.4.3 - Fornecimento de extrato consolidado discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos
a tarifas e, a partir de 2012, também a juros, encargos moratórios, multas e demais despesas incidentes sobre
operações de crédito e de arrendamento mercantil.

ISENTO

1.5 - CHEQUES
1.5.1 - Fornecimento de folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização
de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas.
1.5.2 - Compensação de cheques.

10

ISENTO

1.6 - OUTROS SERVIÇOS
1.6.1 - Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar
exclusivamente meios eletrônicos.

ISENTO

2 - CONTA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
2.1 - CARTÃO
2.1.1 - Fornecimento de cartão com função movimentação.

ISENTO

2.1.2 - Fornecimento de 2ª via de cartão com função movimentação, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados
pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, dani cação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

R$ 15,00

2.2 - SAQUES
2.2.1- Realização de saques, por mês, em guichê de caixa ou em terminal de autoatendimento.

2

2.3 - TRANSFERÊNCIAS
2.3.1 - Realização de transferências, por mês, para conta de depósitos de mesma titularidade.

2

2.4 - CONSULTAS
2.4.1 - Fornecimento de extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias.

2

2.4.2 - Realização de consultas mediante utilização da internet.

ISENTO

2.4.3 - Fornecimento de extrato consolidado discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos
a tarifas e, a partir de 2012, também a juros, encargos moratórios, multas e demais despesas incidentes sobre
operações de crédito e de arrendamento mercantil.

ISENTO

2.5 - OUTROS SERVIÇOS
2.5.1 - Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar
exclusivamente meios eletrônicos.

ISENTO

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF
Sigla no
estrato

Valor

Fato gerador da cobrança

CADASTRO

ISENTO

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 podendo ser cobrada
cumulativamente.

2ª VIA CARTÃO
DÉBITO

ISENTO

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, dani cação e outros motivos não
imputáveis à instituição emitente.

2ª VIA CARTÃO
POUPANÇA

R$ 15,00

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, dani cação e outros motivos não imputáveis à
instituição emitente.

EXCLUSÃO CCF

R$ 40,00

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

SUSTAÇÃO
REVOGAÇÃO

R$ 10,00

Realização de contraordem (ou revogação) e
oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque,
cobrada uma única vez, compreendidas as fases de
solicitação provisória, de con rmação e de eventual
anulação a pedido.

2.2.3 - Fornecimento de folhas de
cheque

FOLHA CHEQUE

R$ 0,55

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.

2.2.4 - Cheque administrativo

CHEQUE
ADMINISTRATIVO

R$ 5,00

Emissão de cheque administrativo.

2.2.5 - Baixa de cheque devolvido
pelo motivo 11

OUTROS DÉBITOS

R$ 2,00

Tarifa cobrada por folha de cheque devolvida pelo
motivo 11 na ocasião do desbloqueio de talonário.

Pessoal ou Presencial

SAQUE PESSOAL

ISENTO

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.

Terminal de
autoatendimento

SAQUE TERMINAL

ISENTO

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.

Correspondente no País

SAQUE
CORRESPONDENTE

ISENTO

Saque em empresa que atua como correspondente
no País de instituição nanceira.

Produtos e Serviços

Canal de entrega

1 - CADASTRO
1.1 - Confecção de cadastro para
início de relacionamento

2 - CONTA DE DEPÓSITO
2.1 - CARTÃO
2.1.1 - Fornecimento de 2ª via de
cartão com função de débito

2.1.1 - Fornecimento de 2ª via de
cartão com função de
movimentação de conta de
poupança

2.2 - CHEQUE
2.2.1 - Exclusão do cadastro de
emitente de cheques sem fundos
(CCF)
2.2.2 - Contra ordem (ou revogação)
e oposição (ou sustação) ao
pagamento de cheque

2.3 - SAQUE
2.3.1 - Saque de conta de depósitos
à vista de poupança

Terminal de
autoatendimento da
Rede Cirrus

SAQUE TERMINAL

R$ 10,00

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

Terminal de
autoatendimento da
Rede 24 horas

SAQUE TERMINAL

R$ 10,00

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

Terminal de
autoatendimento da
Rede compartilhada

SAQUE TERMINAL

R$ 5,00

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

Terminal de
autoatendimento da
Rede Internacional

SAQUE TERMINAL

R$ 10,00

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

DEPÓSITO
IDENTIFICADO

ISENTO

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

Presencial ou Pessoal

EXTRATO mês (P)

ISENTO

Fornecimento de extrato com a movimentação dos
últimos trinta dias em guichê de caixa ou por outras
formas de atendimento pessoal, tais como
atendimento telefô- nico realizado por atendente,
além do número permitido gratuitamente por mês.
Nas “contas eletrônicas” não há gratuidade para este
canal de entrega.

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

EXTRATO mês (E)

ISENTO

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.

Correspondente no País EXTRATO mês (C)

ISENTO

Fornecimento de extrato com a movimentação dos
últimos trinta dias em empresa que atua como
correspondente no País de instituição nanceira,
além do número permitido gratuitamente por mês
nas contas de depósitos de poupança. Nas "contas
eletrônicas" não há gratuidade para este canal de
entrega.

2.4 - DEPÓSITOS
2.4.1 - Depósito identi cado

2.5 - CONSULTA
2.5.1 - Fornecimento de extrato
mensal de conta de depósitos à
vista e de poupança

2.5.2 - Fornecimento de extrato
mensal de conta de depósitos à
vista e de poupança para um
período

Presencial ou Pessoal

EXTRATO
movimento (P)

ISENTO

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.

Terminal de autoatendimento e outros meios
eletrônicos

EXTRATO
movimento (E)

ISENTO

Fornecimento de extrato com a movimentação de
um período em terminal de autoatendimento ou por
o u t r a s fo r m a s d e a t e n d i m e n t o e l e t rô n i c o
automatizado, sem intervenção humana. Nas “contas
eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este
canal de entrega.

ISENTO

Fornecimento de extrato com a movimentação de
um período, por meio de empresa que atua como
correspondente no País de instituição nanceira.

MICROFILME

R$ 2,00

Fornecimento de cópia de micro lme, micro cha ou
assemelhado.

EXTRATO
movimento (E)

R$ 2,00

Fornecimento de saldo em terminal da rede Cirrus.

Correspondente do País EXTRATO mês (C)

2.5.3 - Fornecimento de cópia de
micro lme, micro cha ou
assemelhado
2.5.4 - Consulta de saldo realizada
na Rede Cirrus

Terminal de
autoatendimento da
Rede Cirrus

2.5.5 - Consulta de saldo realizada
na Rede 24 horas

Terminal de
autoatendimento da
Rede 24 horas

EXTRATO
movimento (E)

R$ 2,00

Fornecimento de saldo em terminal da rede 24 horas.

2.5.6 - Consulta de saldo realizada
na Rede Internacional

Terminal de
autoatendimento da
Rede Internacional

EXTRATO
movimento (E)

R$ 2,00

Fornecimento de saldo em terminal da rede
internacional.

2.5.7 - Consulta de saldo realizada
na Rede Compartilhada

Terminal de
autoatendimento da
Rede compartilhada

EXTRATO
movimento (E)

R$ 2,00

Fornecimento de saldo em terminal da rede
compartilhada.

Presencial ou Pessoal

DOC Pessoal

R$ 7,50

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.

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

DOC Eletrônico

R$ 5,00

Realização de transferência de recursos por meio de
DOC em terminal de autoatendimento ou mediante
o u t r a s fo r m a s d e a t e n d i m e n t o e l e t rô n i c o
automatizado, sem intervenção humana. Nas “contas
eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este
canal de entrega.

Internet

DOC Internet

R$ 5,00

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

Presencial ou Pessoal

TED Pessoal

R$ 7,50

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.

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

TED Eletrônico

R$ 5,00

Realização de transferência de recursos por meio de
TED em terminal de autoatendimento ou mediante
o u t r a s fo r m a s d e a t e n d i m e n t o e l e t rô n i c o
automatizado, sem intervenção humana. Nas “contas
eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este
canal de entrega.

Internet

TED Internet

R$ 5,00

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

DOC/TED
agendado(P)

R$ 7,50

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.

DOC/TED
agendado (E)

R$ 5,00

Realização de transferência agendada de recursos
p o r m e i o d e D O C o u T E D e m te r m i n a l d e
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.

DOC/TED
agendado (I)

R$ 5,00

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.

3 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.1 - Transferência por meio de DOC

3.2 - Transferência por meio de TED

3.3 - Transferência agendada por
meio de DOC/TED

3.4 - Transferência entre contas na
própria instituição

Presencial ou Pessoal

TRANSF.
RECURSOS (P)

ISENTO

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.

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

TRANSF.
RECURSOS (E/I)

ISENTO

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.

ADIANT.
DEPOSITANTE

R$ 20,00

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.

4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
4.1 - Concessão de adiantamento a
depositante

5 - CARTÃO DE CRÉDITO
5.1 - Anuidade - cartão básico

Nacional

ANUIDADE
Nacional

R$ 46,80

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

5.2 - Fornecimento de 2ª via de
cartão com função crédito

Crédito

2ª via - CARTÃO
CRÉDITO

R$ 8,50

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, dani cação e outros motivos não
imputáveis à instituição emitente.

5.3 - Utilização de canais de
atendimento para retirada em
espécie

No País

RETIRADA - País

ISENTO

Utilização de canais de atendimento disponíveis no
País para retirada em espécie na função crédito.

No exterior

RETIRADA Exterior

ISENTO

Utilização de canais de atendimento disponíveis no
exterior para retirada em espécie na função crédito
ou débito.

SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF
Produtos e Serviços

Sigla no
estrato

Valor

Fato gerador da cobrança

TAR. REF. ADITAMENTO
DE CONTRATOS

ISENTO

Realização de aditivos em contratos ou títulos de
crédito, não se aplicando aos casos de contratos por
adesão (exceto no caso de substituição do bem em
operações de arrendamento mercantil, em que a
tarifa é devida) e liquidação ou amortização
antecipada, cancelamento ou rescisão de contratos
ou títulos de crédito.

TARIFA AVAL E FIANÇA

2,18% a.a.

Cobrança realizada, anualmente, com base no valor
da carta de ança fornecida.

1 - ADITAMENTO DE CONTRATOS
1.1 - Aditamento de contratos e cédulas de crédito

2 - AVAL E FIANÇA
2.1 - Fornecimento de carta de ança

3 - AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM GARANTIA
TAR. REF. AVALIAÇÃO
BENS RECEB. EM
GARANTIA

ISENTO

Avaliação de bens recebidos em garantia.

3.2 - Reavaliação

TAR. REF. REAVALIAÇÃO
BENS RECEB. EM
GARANTIA

ISENTO

Reavaliação de bens recebidos em garantia.

3.3 - Substituição

TAR. REF. SUBSTITUIÇÃO
BENS RECEB. EM
GARANTIA

R$ 320,00

Substituição de bens recebidos em garantia.

OUTROS DÉBITOS

R$ 590,00

Tarifa cobrada na liberação de crédito cuja garantia
constitui-se de veículos com nalidade de cobrir os
custos inerentes ao processo de alienação junto aos
órgãos competentes.

4.1 - SicoobCard Cabal Clássico

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 58,80

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

4.2 - SicoobCard Cabal Clássico - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

4.3 - SicoobCard Cabal Gold

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 142,80

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

4.4 - SicoobCard Cabal Gold - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

4.5 - SicoobCard Mastercard Clássico

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 94,80

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

4.6 - SicoobCard Mastercard Clássico - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

4.7 - SicoobCard Mastercard Gold

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 142,80

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

4.8 - SicoobCard Mastercard Gold - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

4.9 - SicoobCard Mastercard Platinum

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 238,80

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

3.1 - Avaliação

3.4 - Alienação de veículos

4 - CARTÕES DE CRÉDITO DIFERENCIADOS

4.10 - SicoobCard Mastercard Platinum - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

4.11 - SicoobCard Mastercard Black

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 650,00

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

4.12 - SicoobCard Mastercard Black - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

4.13 - SicoobCard Mastercard Black Merit

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 1.320,00

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

4.14 - SicoobCard Mastercard Black Merit - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 440,00

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

4.15 - SicoobCard Visa Clássico

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 94,80

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

4.16 - SicoobCard Visa Clássico - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

4.17 - SicoobCard Visa Gold

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 142,80

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

4.18 - SicoobCard Visa Gold - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

4.19 - SicoobCard Visa Platinum

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 238,80

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

4.20 - SicoobCard Visa Platinum - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

5.1.1 - Entrada em custódia

TARIFA COBRANÇA

ISENTO

Entrada de cheque em custódia.

5.1.2 - Prorrogação

TARIFA COBRANÇA

ISENTO

Prorrogação da data de depósito do cheque.

5.1.3 - Retirada

TARIFA COBRANÇA

ISENTO

Retirada do cheque da custódia.

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

ISENTO

Fornecimento de 2ª via de relatórios ou do aviso de
movimentação, sendo a tarifa cobrada por folha de
documento.

5 - CUSTÓDIA
5.1- CHEQUES

5.1.4 - Fornecimento de 2ª via de relatórios ou aviso
de movimentação

6 - ENVIO DE MENSAGEM AUTOMÁTICA RELATIVA À MOVIMENTAÇÃO OU LANÇAMENTO EM CONTA DE DEPÓSITOS OU DE CARTÃO DE
CRÉDITO
6.1- CARTÃO DE CRÉDITO
6.1.1 - Pacote com SMS Ilimitado

SICOOBCARD SMS
ILIMITADO

R$ 3,50

Mensalidade do pacote de mensagens.

SERVIÇOS ESPECIAIS - PF
Sigla no
estrato

Valor

Fato gerador da cobrança

1.1 - Emissão de boleto com registro

TARIFA COBRANÇA

R$ 2,20

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.

1.2 - Emissão de boleto sem registro

TARIFA COBRANÇA

R$ 2,20

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.

1.3 - Pré-impressão de boleto sem registro
autocopiativo

TARIFA COBRANÇA

R$ 0,18

Pré-impressão de boleto sem registro autocopiativo
com 3 ou 4 vias, de acordo com a solicitação do
cedente.

1.4 - Alteração de dados cadastrais do boleto com
registro

TARIFA COBRANÇA

ISENTO

Alteração de dados do boleto registrado nas bases
cadastrais do Sicoob, a pedido do cedente.

1.5 - Liquidação de boleto com inconsistências
cadastrais

TARIFA COBRANÇA

ISENTO

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.

1.6 - Manutenção de boleto vencido

TARIFA COBRANÇA

R$ 0,75

Manutenção de dados do boleto vencido nas bases
cadastrais do Sicoob, sendo a tarifa cobrada a cada
período de 30 dias contados a partir do vencimento.

1.7 - Baixa de boleto a pedido do cedente

TARIFA COBRANÇA

R$ 1,50

Baixa dos dados do boleto das bases cadastrais do
Sicoob, a pedido do cedente.

1.8 - Baixa automática de boleto por decurso de
prazo

TARIFA COBRANÇA

R$ 1,50

Baixa automática dos dados do boleto vencido das
bases cadastrais do Sicoob, após decorridos 180 dias
do vencimento.

1.9 - Prorrogação do vencimento de boleto

TARIFA COBRANÇA

ISENTO

Prorrogação da data de vencimento do boleto, a
pedido do cedente.

1.10 - Encaminhamento de título para protesto

TARIFA COBRANÇA

R$ 5,00

Encaminhamento de boleto a cartório para protesto
de boleto de crédito por indicação, a pedido do
cedente. Adicionalmente, é cobrado o reembolso das
custas cartorais, o que não se con gura no conceito
de tarifa, de acordo com a regulamentação vigente.

1.11 - Sustação de protesto de título

TARIFA COBRANÇA

R$ 5,00

Sustação do protesto de boleto de crédito, a pedido
do cedente.

1.12 - Fornecimento de carta de anuência

TARIFA COBRANÇA

R$ 3,00

Fornecimento de carta de anuência.

1.13 - Fornecimento de 2ª via de relatórios ou aviso
de movimentação

TARIFA COBRANÇA

ISENTO

Fornecimento de 2ª via de relatórios ou do aviso de
movimenta- ção, sendo a tarifa cobrada por folha de
documento.

1.14 - Impressão e Postagem

TARIFA COBRANÇA

R$ 0,21

Entrada de boleto nas bases cadastrais do Sicoob
com o tipo de de distribuição pela cooperativa.

1.15 - Transferência de Carteira

TARIFA COBRANÇA

ISENTO

Por instrução de baixa para transferir o boleto de
carteira.

Produtos e Serviços

1 - COBRANÇA

2 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
2.1 - Crédito em conta corrente ou conta salário Cartão Sicoobcard Cabal - Salário Fácil

TARIFA PAGAMENTO
SALÁRIO

R$ 0,60

Crédito em conta corrente ou em conta salário
vinculada a cartão de saque.

2.2 - Crédito em conta corrente ou conta salário Cartão Sicoobcard Mastercard - Salário Fácil

TARIFA PAGAMENTO
SALÁRIO

R$ 0,60

Crédito em conta corrente ou em conta salário
vinculada a cartão de saque.

2.3 - Crédito em conta corrente ou conta salário Cartão Sicoobcard Mastercard - Salário Mais

TARIFA PAGAMENTO
SALÁRIO

R$ 1,20

Crédito em conta corrente ou em conta salário
vinculada a cartão com função débito.

2.4 - Crédito em conta corrente ou conta salário Cartão Sicoobcard MasterCard - Salário Total

TARIFA PAGAMENTO
SALÁRIO

R$ 1,20

Crédito em conta corrente ou em conta salário
vinculada a cartão com função débito e saques na
rede Banco 24Horas.

3.1 - Elaboração de projeto técnico de custeio

OUTROS DÉBITOS

0,50%

Valor cobrado sobre o valor da operação de crédito,
debitado no ato da liberação.

3.2 - Elaboração de projeto técnico de investimento

OUTROS DÉBITOS

1,00%

Valor cobrado sobre o valor da operação de crédito,
debitado no ato da liberação.

3 - CRÉDITO RURAL

RELAÇÃO DE BENEFÍCIOS E RECOMPENSAS DOS CARTÕES - SICOOBCARD
CABAL

MASTERCARD

SICOOBCARD
CABAL
CLÁSSICO

SICOOBCARD
CABAL
GOLD

58,80

142,80

94,80

142,80

238,80

1.1 - Funções crédito e débito
(cartão múltiplo)

SIM

SIM

SIM

SIM

1.2 - Uso no exterior, com liberação
via internet

NÃO

NÃO

SIM

SIM

LISTA DE BENEFÍCIOS E
RECOMPENSAS
1 - ANUIDADE DE CARTÃO DE
RECOMPENSAS

1.3 - Sicoobcard Prêmios Conversão de compras na função
Crédito

SICOOB- SICOOBCARD
CARD
CLÁSSICO
GOLD

VISA

SICOOB- SICOOBCARD
CARD
PLATINUM BLACK

SICOOBCARD
BLACK
MERIT

SICOOBCARD
CLÁSSICO

SICOOB- SICOOBCARD
CARD
GOLD PLATINUM

650,00

770,00

94,80

142,80

238,80

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

U$$ 1 = 1 U$$ 1 = 1 U$$ 1 = 1 U$$ 1 = 1 U$$ 1 = U$$ 1 = U$$ 1 = U$$ 1 = 1 U$$ 1 = 1 U$$ 1 =
ponto
ponto
ponto
ponto 1,5 ponto 2,2 ponto 2,2 ponto ponto
ponto 1,5 ponto

1.4 - Sicoobcard Prêmios - Troca de
pontos por milhas aéreas

SIM*

SIM*

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1.5 - Sicoobcard Prêmios - Validade
dos pontos em meses

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

1.6 - Central de atendimento global
para auxílio em viagem¹

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1.7 - Seguro em caso de acidente
em viagem¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

1.8 - Seguro para locação de
veículos¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

1.9 - Seguro de emergências
médicas em viagem¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

1.10 - Serviço de concierge¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

1.11 - Serviço de Proteção de Preços¹

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

1.12 - Serviço de Proteção de
Compras¹

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

1.13 - Serviço de Garantia Estendida¹

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

1.14 - Fornecimento de Carta
Schengen¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

1.15 - Serviço de Airport Concierge¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

1.16 - Serviço de Proteção de
Bagagem¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

1.17 - Serviço de LoungeKey¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM**

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

(1) - Benefícios ofertados pelas bandeiras, sujeitos às regras por elas estabelecidas.
* Conversão de milhas apenas para o programa Tudo Azul.
** O custo de cada acesso às salas é cobrado diretamente do portador do cartão.

RELAÇÃO DE BENEFÍCIOS E RECOMPENSAS DOS CARTÕES - SICOOBCARD
LISTA DE BENEFÍCIOS E
RECOMPENSAS
1 - ANUIDADE DE CARTÃO DE
RECOMPENSAS

SICOOBCARD
CABAL
CLÁSSICO

SICOOBCARD
CABAL
GOLD

SICOOB- SICOOBCARD
CARD
MASTERVISA
CARD
CLÁSSICO
CLÁSSICO

SICOOBCARD
MASTERCARD
GOLD

SICOOBCARD
VISA
GOLD

SICOOBSICOOB- SICOOBCARD
CARD
CARD
MASTERVISA
MASTERCARD
PLATINUM CARD
PLATINUM
BLACK

SICOOBCARD
MASTERCARD
BLACK
MERIT

30,00

142,80

94,80

94,80

142,80

142,80

238,80

238,80

650,00

770,00

1.1 - Funções crédito e débito
(cartão múltiplo)

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1.2 - Uso no exterior, com liberação
via internet

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1.3 - Sicoobcard Prêmios Conversão de compras na função
Crédito

U$$ 1 = 1 U$$ 1 = 1 U$$ 1 = 1 U$$ 1 = 1 U$$ 1 = 1 U$$ 1 = 1 U$$ 1 = U$$ 1 = U$$ 1 = U$$ 1 =
ponto
ponto
ponto
ponto
ponto
ponto 1,5 ponto 1,5 ponto 2,2 ponto 2,2 ponto

1.4 - Sicoobcard Prêmios - Troca de
pontos por milhas aéreas

SIM*

SIM*

SIM*

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1.5 - Sicoobcard Prêmios - Validade
dos pontos em meses

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

1.6 - Central de atendimento global
para auxílio em viagem¹

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1.7 - Seguro em caso de acidente
em viagem¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

1.8 - Seguro para locação de
veículos¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1.9 - Seguro de emergências
médicas em viagem¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

1.10 - Serviço de concierge¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

1.11 - Serviço de Proteção de
Preços¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

1.12 - Serviço de Proteção de
Compras¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

1.13 - Serviço de Garantia
Estendida¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

1.14 - Fornecimento de Carta
Schengen¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

1.15 - Serviço de Airport Concierge¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM

1.16 - Serviço de Proteção de
Bagagem¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

1.17 - Serviço de LoungeKey¹

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM**

SIM

(1) - Benefícios ofertados pelas bandeiras, sujeitos às regras por elas estabelecidas.
* Conversão de milhas apenas para o programa Tudo Azul.
** O custo de cada acesso às salas é cobrado diretamente do portador do cartão.

2.3 - SAQUE
2.3.1 - Saque de conta de depósitos
a vista e de poupança

Pessoal ou Presencial

SAQUE PESSOAL

ISENTO

Saque em guichê de caixa além do número de saques
permitidos gratuitamente por mês. Nas contas de
depó- sitos cujos contratos prevejam utilizar
exclusivamente meios eletrônicos (“contas
eletrônicas”) não há gratuidade para este canal de
entrega.

Terminal de
autoatendimento

SAQUE TERMINAL

ISENTO

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.

Correspondente no País

SAQUE
CORRESPONDENTE

ISENTO

Saque em empresa que atua como correspondente
no País de instituição nanceira.

Terminal de
autoatendimento da
Rede Cirrus

SAQUE TERMINAL

R$ 10,00

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

Terminal de
autoatendimento da
Rede 24 horas

SAQUE TERMINAL

R$ 10,00

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

Terminal de
autoatendimento da
Rede compratilhada

SAQUE TERMINAL

R$ 5,00

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

Terminal de
autoatendimento da
Rede internacional

SAQUE TERMINAL

R$ 10,00

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

DEPOSITO
identi cado

ISENTO

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

Presencial ou Pessoal

EXTRATO mês (P)

ISENTO

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.

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

EXTRATO mês(E)

ISENTO

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.

Correspondente no País

EXTRATOmês(C)

ISENTO

Fornecimento de extrato com a movimentação dos
últimos trinta dias em empresa que atua como
correspondente no País de instituição nanceira,
além do número permitido gratuitamente por mês
nas contas de depósitos de poupança. Nas "contas
eletrônicas" não há gratuidade para este canal de
entrega.

Presencial ou Pessoal

EXTRATO
movimento (P)

ISENTO

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.

2.4 - DEPÓSITO
2.4.1 - Depósito identi cado

2.5 - CONSULTA
2.5.1 - Fornecimento de extrato
mensal de conta de depósitos à
vista e de poupança

2.5.2 - Fornecimento de extrato
mensal de conta de depósitos à
vista e de poupança para um
período

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

EXTRATO
movimento (E)

ISENTO

Fornecimento de extrato com a movimentação de
um período em terminal de autoatendimento ou por
o u t r a s fo r m a s d e a t e n d i m e n t o e l e t rô n i c o
automatizado, sem intervenção humana. Nas “contas
eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este
canal de entrega.

Correspondente no País

EXTRATO
movimento (C)

ISENTO

Fornecimento de extrato com a movimentação de
um período, por meio de empresa que atua como
correspondente no País de instituição nanceira.

MICROFILME

R$ 2,00

Fornecimento de cópia de micro lme, micro cha ou
assemelhado.

2.5.3 - Fornecimento de cópia de
micro lme, micro cha ou
assemelhado
2.5.4 - Consulta de saldo realizada
na Rede Cirrus

Terminal de
autoatendimento da
Rede Cirrus

EXTRATO
movimento (E)

R$ 2,00

Fornecimento de saldo em terminal da rede Cirrus.

2.5.5 - Consulta de saldo realizada
na Rede 24 horas

Terminal de
autoatendimento da
Rede 24 horas

EXTRATO
movimento (E)

R$ 2,00

Fornecimento de saldo em terminal da rede 24 horas.

2.5.6 - Consulta de saldo realizada
na Rede Internacional

Terminal de
autoatendimento da
Rede internacional

EXTRATO
movimento (E)

R$ 2,00

Fornecimento de saldo em terminal da rede
internacional.

2.5.7 - Consulta de saldo realizada
na Rede Compartilhada

Terminal de
autoatendimento da
Rede compratilhada

EXTRATO
movimento (E)

R$ 2,00

Fornecimento de saldo em terminal da rede
compartilhada.

Presencial ou Pessoal

DOC pessoal

R$ 7,50

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.

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

DOC eletrônico

R$ 5,00

Realização de transferência de recursos por meio de
DOC em terminal de autoatendimento ou mediante
o u t r a s fo r m a s d e a t e n d i m e n t o e l e t rô n i c o
automatizado, sem intervenção humana. Nas “contas
eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este
canal de entrega.

Internet

DOC internet

R$ 5,00

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

Presencial ou Pessoal

TED pessoal

R$ 7,50

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.

Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

TED eletrônico

R$ 5,00

Realização de transferência de recursos por meio de
TED em terminal de autoatendimento ou mediante
o u t r a s fo r m a s d e a t e n d i m e n t o e l e t rô n i c o
automatizado, sem intervenção humana. Nas “contas
eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este
canal de entrega.

Internet

TED internet

R$ 5,00

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

DOC/TED
agendado(P)

R$ 7,50

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.

3 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.1 - Transferência por meio de DOC

3.2 - Transferência por meio de TED

3.3 - Transferência agendada por
meio de DOC/ TED

SERVIÇOS - PJ
Sigla no
estrato

Valor

Fato gerador da cobrança

CADASTRO

ISENTO

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 podendo ser cobrada
cumulativamente.

2.1.1 - Fornecimento de 2ª via de
cartão com função de débito

2ª VIA CARTÃO
DÉBITO

ISENTO

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, dani cação e outros motivos não
imputáveis à instituição emitente.

2.1.2 - Fornecimento de 2ª via de
cartão com função de
movimentação de conta de
poupança

2ª VIA CARTÃO
DÉBITO

R$ 15,00

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, dani cação e outros motivos não imputáveis à
instituição emitente.

2.1.3 - Fornecimento de 2ª via de
cartão com função crédito

2ª via - CARTÃO
CRÉDITO

R$ 8,50

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, dani cação e outros motivos não
imputáveis à instituição emitente.

EXCLUSÃO CCF

R$ 40,00

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

SUSTAÇÃO
REVOGAÇÃO

R$ 10,00

Realização de contra-ordem (ou revogação) e
oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque,
cobrada uma única vez, compreendidas as fases de
solicitação provisória, de con rmação e de eventual
anulação a pedido.

2.2.3 - Fornecimento de folhas de
cheque

FOLHA CHEQUE

R$ 0,55

Confecção e fornecimento de folhas de cheque,
cobrada por unidade.

2.2.4 - Cheque administrativo

CHEQUE
ADMINISTRATIVO

R$ 5,00

Emissão de cheque administrativo.

2.2.5 - Acatamento de cheque

TARIFA
ACATAMENTO
CHEQUE

R$ 2,00

Acatamento de cheque sem provisão de fundos em
conta corrente. Cobrança por folha de cheque
acatada.

2.2.6 - Devolução de cheque por
motivo 11

TARIFA CHEQUE
DEVOLVIDO

R$ 20,00

Devolução de cheque sem provisão de fundos, por
motivo 11.

2.2.7 - Devolução de cheque por
motivo 12

TARIFA CHEQUE
DEVOLVIDO

R$ 30,00

Devolução de cheque sem provisão de fundos, por
motivo 12.

2.2.8 - Devolução de cheque por
outros motivos

TARIFA CHEQUE
DEVOLVIDO

R$ 5,50

Devolução de cheque por outros motivos.

2.2.9 - Baixa de cheque devolvido
pelo motivo 11

OUTROS DÉBITOS

R$ 2,00

Tarifa cobrada por folha de cheque devolvida pelo
motivo 11 na ocasião do desbloqueio de talonário.

Produtos e Serviços

Canal de entrega

1 - CADASTRO
1.1 - Confecção de cadastro para
início de relacionamento

2 - CONTA DE DEPÓSITOS
2.1 - CARTÃO

2.2 - CHEQUE
2.2.1 - Exclusão do cadastro de
emitentes de cheques sem fundos
(CCF)
2.2.2 - Contra ordem (ou revogação)
e oposição (ou sustação) ao
pagamento de cheque

3.4 - Transferência entre contas na
própria instituição

DOC/TED
agendado (E)

R$ 5,00

Realização de transferência agendada de recursos
p o r m e i o d e D O C o u T E D e m te r m i n a l d e
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.

DOC/TED
agendado (I)

R$ 5,00

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.

Presencial ou Pessoal

TRANSF.
RECURSOS (P)

ISENTO

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.

Terminal de
autoatendimento e
outros meios eletrônicos, inclusive Internet

TRANSF.
RECURSOS (E/I)

ISENTO

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.

4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
4.1 - Concessão de adiantamento a
depositante

ADIANT.
DEPOSITANTE

R$ 20,00

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.

4.2 - Liberação de operações de
crédito

DÉB. T.A.C.
EMPRÉSTIMO

R$ 10,00

Tarifa cobrada por operação de crédito, no ato da
liberação.

R$ 15,00

Tarifa cobrada na liberação do limite e na sua
renovação, que ocorre a cada 6 meses.

DÉB.TARIFA TD
TARIFA DE
EMPRESTIMOS E
REFINANCIAMENTOS
4.3 - Liberação ou renovação de
limite de conta garantida

TARIFA
LIBERAÇÃO
LIMITE CONTA
GARANTIDA
TARIFA
RENOVAÇÃO
LIMITE CONTA
GARANTIDA

4.4 - Avaliação de bens recebidos
em garantia

TAR. REF.
AVALIAÇÃO
BENS RECEB. EM
GARANTIA

ISENTO

Avaliação de bens recebidos em garantia.

4.5 - Reavaliação de bens recebidos
em garantia

TAR. REF.
REAVALIAÇÃO
BENS RECEB. EM
GARANTIA

ISENTO

Reavaliação de bens recebidos em garantia.

4.6 - Substituição de bens recebidos
em garantia

TAR. REF.
SUBSTITUIÇÃO
BENS RECEB. EM
GARANTIA

R$ 320,00 Substituição de bens recebidos em garantia.

4.7 - Aditamento de contratos e
cédulas de crédito

TAR. REF.
ADITAMENTO DE
CONTRATOS

ISENTO

Realização de aditivos em contratos ou títulos de
crédito, não se aplicando aos casos de contratos por
adesão (exceto no caso de substituição do bem em
operações de arrendamento mercantil, em que a
tarifa é devida) e liquidação ou amortização
antecipada, cancelamento ou rescisão de contratos
ou títulos de crédito.

4.8 - Alienação de veículos

OUTROS DÉBITOS

R$ 590,00

Tarifa cobrada na liberação de crédito cuja garantia
constitui-se de veículos com nalidade de cobrir os
custos inerentes ao processo de alienação junto aos
órgãos competentes.

5.1 - Emissão de boleto com registro

TARIFA
COBRANÇA

R$ 2,20

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.

5.2 - Pré-impressão de boleto sem
registro autocopiativo

TARIFA
COBRANÇA

R$ 0,18

Pré-impressão de boleto sem registro autocopiativo
com 3 ou 4 vias, de acordo com a solicitação do
cedente.

5.3 - Alteração de dados cadastrais
do boleto com registro

TARIFA
COBRANÇA

ISENTO

Alteração de dados do boleto registrado nas bases
cadastrais do Sicoob, a pedido do cedente.

5.4 - Liquidação de boleto com
inconsistências cadastrais

TARIFA
COBRANÇA

ISENTO

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.

5.5 - Manutenção de boleto vencido

TARIFA
COBRANÇA

R$ 0,75

Manutenção de dados do boleto vencido nas bases
cadastrais do Sicoob, sendo a tarifa cobrada a cada
período de 30 dias contados a partir do vencimento.

5.6 - Baixa de boleto a pedido do
cedente

TARIFA
COBRANÇA

R$ 1,50

Baixa dos dados do boleto das bases cadastrais do
Sicoob, a pedido do cedente.

5.7 - Baixa automática de boleto por
decurso de prazo

TARIFA
COBRANÇA

R$ 1,50

Baixa automática dos dados do boleto vencido das
bases cadastrais do Sicoob, após decorridos 180 dias
do vencimento.

5.8 - Prorrogação do vencimento de
boleto

TARIFA
COBRANÇA

ISENTO

Prorrogação da data de vencimento do boleto, a
pedido do cedente.

5.9 - Encaminhamento de título para
protesto

TARIFA
COBRANÇA

R$ 5,00

Encaminhamento de boleto a cartório para protesto
de boleto de crédito por indicação, a pedido do
cedente. Adicionalmente, é cobrado o reembolso das
custas cartorais, o que não se con gura no conceito
de tarifa, de acordo com a regulamentação vigente.

5.10 - Sustação de protesto de título

TARIFA
COBRANÇA

R$ 5,00

Sustação do protesto de boleto de crédito, a pedido
do cedente.

5.11 - Fornecimento de carta de
anuência

TARIFA
COBRANÇA

R$ 3,00

Fornecimento de carta de anuência.

5.12 - Fornecimento de 2ª via de
relatórios ou aviso de
movimentação

TARIFA
COBRANÇA

ISENTO

Fornecimento de 2ª via de relatórios ou do aviso de
movimenta- ção, sendo a tarifa cobrada por folha de
documento.

5 - COBRANÇA

5.13 - Impressão e Postagem

TARIFA
COBRANÇA

R$ 0,21

Entrada de boleto nas bases cadastrais do Sicoob
com o tipo de de distribuição pela cooperativa.

5.14 - Transferência de Carteira

TARIFA
COBRANÇA

ISENTO

Por instrução de baixa para transferir o boleto de
carteira.

6.1 - Crédito em conta corrente ou
conta salário - Cartão Sicoobcard
Cabal - Salário Fácil

TARIFA
COBRANÇA

R$ 0,60

Crédito em conta corrente ou em conta salário
vinculada a cartão de saque.

6.2 - Crédito em conta corrente ou
conta salário - Cartão Sicoobcard
Mastercard - Salário Fácil

TARIFA
COBRANÇA

R$ 0,60

Crédito em conta corrente ou em conta salário
vinculada a cartão de saque.

6.3 - Crédito em conta corrente ou
conta salário - Cartão Sicoobcard
Mastercard - Salário Mais

TARIFA
COBRANÇA

R$ 1,20

Crédito em conta corrente ou em conta salário
vinculada a cartão com função débito.

6.4 - Crédito em conta corrente ou
conta salário - Cartão Sicoobcard
MasterCard - Salário Total

TARIFA
COBRANÇA

R$ 1,20

Crédito em conta corrente ou em conta salário
vinculada a cartão com função débito e saques na
rede Banco 24Horas.

7.1 - Elaboração de projeto técnico
de custeio

OUTROS DÉBITOS

0,50%

Valor cobrado sobre o valor da operação de crédito,
debitado no ato da liberação.

7.2 - Elaboração de projeto técnico
de investimento

OUTROS DÉBITOS

1,00%

Valor cobrado sobre o valor da operação de crédito,
debitado no ato da liberação.

6 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

7 - CRÉDITO RURAL

8 - AVAL E FIANÇA
8.1 - Fornecimento de carta de
ança

TARIFA AVAL E
FIANÇA

2,18% a.a. Cobrança realizada, anualmente, com base no valor
da carta de ança fornecida.

9.1 - SicoobCard Mastercard Minha
Empresa

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 118,00

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

9.2 - SicoobCard Mastercard Minha
Empresa - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

9.3 - SicoobCard Visa Empresarial

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 186,00

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

9.4 - SicoobCard Visa Empresarial Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 186,00

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

9.5 - SicoobCard Mastercard
Empresarial

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 84,00

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 12
parcelas.

9.6 - SicoobCard Mastercard
Empresarial - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 186,00

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

9.7 - SicoobCard Visa Minha
Empresa

ANUIDADE
Diferenciada

R$ 118,80

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

9.8 - SicoobCard Visa Minha
Empresa - Adicional

ANUIDADE
Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 12
parcelas.

9 - CARTÕES DE CRÉDITO DIFERENCIADOS

10 - CUSTÓDIA
10.1 - CHEQUES
10.1.1 - Entrada em custódia

TARIFA
COBRANÇA

ISENTO

Entrada de cheque em custódia.

10.1.2 - Prorrogação

TARIFA
COBRANÇA

ISENTO

Prorrogação da data de depósito do cheque.

10.1.3 - Retirada

TARIFA
COBRANÇA

ISENTO

Retirada do cheque da custódia.

TARIFA SERVIÇOS
DE COBRANÇA

ISENTO

Fornecimento de 2ª via de relatórios ou do aviso de
movimentação, sendo a tarifa cobrada por folha de
documento.

10.1.4 - Fornecimento de 2ª via de
relatórios ou aviso de
movimentação

11 - ENVIO DE MENSAGEM AUTOMÁTICA RELATIVA À MOVIMENTAÇÃO OU LANÇAMENTO EM CONTA DE DEPÓSITOS OU DE CARTÃO DE
CRÉDITO
11.1 - CARTÃO DE CRÉDITO
11.1.1 - Pacote com SMS Ilimitado

SICOOBCARD
SMS ILIMITADO

R$ 3,50

Mensalidade do pacote de mensagens.

DÉB. TARIFA
CLIENTE DESDE

R$ 3,00

Fornecimento da data de início de relacionamento
com a cooperativa para outra instituição nanceira.

TAR. CÓPIA OU 2ª
VIA COMPROV. E
DOCUMENTOS

ISENTO

Fornecimento de cópia do 2ª via de comprovantes
e/ou documentos.

12 - OUTROS SERVIÇOS
12.1 - Cliente bancário desde

12.2 - Fornecimento de cópia ou de
segunda via de comprovantes e
documentos

TABELA DO CUSTO TRIBUTÁRIO EM ATENDIMENTO LEI 12.741/12

COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICOOB
Receitas de tarifas e demais serviços
Poderão incidir os seguintes tributos: (1)
PIS

0,65%

COFINS

4%

ISS

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

Operações de crédito (2)
Pessoa

IOF(3)

Alíquota diária

Alíquota xa

Física

0,0082% até
365 dias

3% acima de
365 dias

Jurídica optante pelo simples,
nas operações com valor igual
ou inferior a R$ 30 mil.

0,00137% até
365 dias

0,5% acima de
365 dias

Jurídica (demais classi cações)

0,0041% até
365 dias

1,5% acima de
365 dias

(1) De acordo com a legislação vigente, não haverá incidência de tributos sobre o ato cooperativo
praticado entre cooperativas de crédito e associados, dentro dos seus objetivos sociais.
(2) Nos termos da legislação vigente, o Custo Efetico da Transação é informado em todos os contratos
de crédito.
(3) A alíquota diária ou xa incidirá além da alíquota adicional de 0,38%.

