
Pacote de Tarifas Conta BANCO SIM - Pessoa Física
PRODUTOS/SERVIÇOS CANAL PADRONIZADO - 5003 (3)SIMPLES 2 - 5000 (1)

NOTAS:

(1) O cliente cadastrado no Pacote Simples 1 terá os mesmos benefícios do Pacote Simples 2.
(2) Auto-atendimento contempla os equipamentos próprios do Banco, bem como Banco 24

Horas e Rede Verde Amarela.
(3) Padronizado: atendendo a Resolução 3.518 e Circular 3.381 do Banco Central do Brasil. Não

sujeita às regras de desconto ou isenção de mensalidade do programa de benefícios
adicionais.

(4) Nos terminais do Banco 24 Horas, as transações de consulta de saldo estão limitadas a 2. Os
excedentes serão tarifados conforme preço divulgado na tabela de tarifas vigente.

(5) Saques estão limitados ao uso no Auto-atendimento, Banco 24Horas e Correspondentes.
(6) Transferência: limitado ao uso no Auto-atendimento, Internet e Correspondentes.
(7) No cálculo dos custos dos serviços incluídos no pacote foram descontados os custos dos

serviços gratuitos.

� O Pacote de Tarifas é um produto exclusivo do Banrisul
para os clientes do Banco SIM. A adesão é obrigatória.

Os valores e condições dos produtos e serviços que
compõem os pacotes estão sujeitos a alterações,
mediante prévia divulgação ao cliente na Tabela de Tarifas
e Serviços Pessoa Física, disponíveis nas Agências, no
Banrisul Correspondente e na Internet, no endereço

.

Para as transações/serviços excedentes, será cobrado o
preço divulgado na Tabela de Produtos e Serviços

vigente.
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Mensalidade *

Custos dos Serviços incluídos no Pacote (7)

Percentual de economia

Cheques

Extratos (4)

Cadastro

Saques (5)

Transferência entre contas na própria Instituição (6)

Saque Banco 24Horas fora do RS

Consulta Saldo Banco 24Horas fora do RS

Auto-atendimento (2)

Renovação Semestral

Confecção

Auto-atendimento (2) e Correspondente

Auto-atendimento (2)

Correspondente e Internet

Auto-atendimento (2)

Auto-atendimento (2)
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* O débito da mensalidade ocorrerá no 2º dia útil de cada mês.




