Pacote de Serviço FÁCIL PJ
Quan dade Mensal
Pacote Padronizados de Serviços

Valor individual

Valor Total (R$)

Incluída no pacote (mês)
R$

Fornecimento de cartão na função débito
Fornecimento de seugnda via de cartão, exceto nos casos de perda, roubo, furto,
daniﬁcação e outros mo vos não imputáveis à ins tuição emitente.
Realização de Saques
Transferência entre contas na própria ins tuição Sicoob
Fornecimento de Extrato Mês(E) terminal de autoatendimento
Realização de consultas mediante u lização de internet
Fornecimento anual de extrato consolidado, discriminado, mês a mês, com valores
detalhados
Compensação de cheques
Fornecimento de Folhas de Cheques, desde que o corren sta reuna os requisitos
necessários à sua u lização, de acordo com a regulamentação em vigor e as
condições pactuadas
Prestação de qualquer serviço por meio eletrônicos, no caso de contas cujos
contratos prevejam u lizar exclusivamente meios eletrônicos.

6 por mês
3 por mês
3 por mês
Sem Limite

Sem Limite

R$

R$

8,00

R$

8,00

R$
R$
R$
R$

2,20
5,50
2,20

R$
R$
R$

13,20
16,50
6,60

R$

2,75

R$

2,75

R$

R$

R$

1,10

-

11,00

-

R$
R$

Valor total dos serviços considerando a sua u lização individual
Valor mensal do cobrado pelo pacote
Informações, Reclamações, Sugestões e Elogios
Ouvidoria Sicoob - 0800 725 0996
www.ouvidoriasicoob.com.br
Central de Atendimento - 0800 979 2345
Lajinha (MG), 15 de outubro de 2019

R$

10

57,45
12,50

Informações Gerais
A) Transações que execeram os limites estabelecidos serão tarifadas de acordo
com a tabala de tafas em vigor.
B) Adesão ou alteração de pacotes será válida somente a par r do 1º dia do mês
seguinte que for efe vada.
Em cumprimento às Resoluções Norma vos BACEN 3.919 DE 25/11/2010 E 4.196.

Lajinha (MG), 15 de outubro de 2019
____________________________________
Orlando Carvalho Cezar
Diretor Administra vo

___________________________________
Wilian Berbert Tomaz
Diretor de Negócios
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