
Serviços básicos, de conta corrente e poupança,disponíveis gratuitamente

Serviços especiais 

Serviços mais utilizados, e padronizados, de conta corrente e poupança

Serviços diferenciados Serviços específicos, oferecidos mediante solicitação do cliente

  Tarifas de  Produtos e Serviços - Pessoa Física

Serviço ServiçoFranquia/Mês Franquia/MêsCanal Canal
Fornecimento de Cartão de Débito Incluso -
Talão de Cheques 10 folhas -

Saque 4
Presencial ou Pessoal, Terminal de

 Autoatendimento/Correspondente no País 
Presencial ou Pessoal, 

Terminal de Autoatendimento

Presencial ou Pessoal, 
Autoatendimento

Presencial ou Pessoal, 
Autoatendimento

Presencial ou Pessoal, 
Terminal de Autoatendimento e Internet

Presencial ou Pessoal, 
Autoatendimento e Internet

Incluso Internet

Transferência de recursos entre 
contas na própria instituição 2

Compensação de Cheques Incluso -

Fornec. de Cartão de Movimentação Incluso -

Saque 2

2
2

Incluso Internet

Transferência de recursos p/conta 
de depós. de mesma titularidade

2

Produtos/Serviços Produtos/Serviços

Tarifa   R$

Tarifa   R$

Unidade

Unidade

Crédito Rural 

Tarifa   R$UnidadeConsórcio

Cheques

Serviços Essenciais
Conta Corrente Conta Poupança

Talão de cheques - envio pelo Correio...................................................................................................................................................................... Por remessa 5,00
Cofres de aluguel ..................................................................................................................................................................................................... Mês  191,00
Abono de firmas ........................................................................................................................................................................................................ Por  documento 12,60
Atestado de Idoneidade Financeira........................................................................................................................................................................... Por  documento 51,00
Extratos de conta periódicos remetidos pelo Correio................................................................................................................................................ Por  extrato remetido 4,00
2ª Via de Comprovantes e Docs, inclusive FGTS (Restore) ..................................................................................................................................... Por documento             8,90
Extrato Diferenciado Mensal ..................................................................................................................................................................................... Por extrato                   3,50
Análise para Contratação/Aditivo Carta Fiança ........................................................................................................................................................ Por análise 800,00
Guarda de Valores Dados em Custódia (cobrança semestral) ................................................................................................................................. Por  invólucro  6,50
Custódia de Cheques / Desconto de Cheques ......................................................................................................................................................... Por  cheque  0,40
Envio de Correspondência Referente aos Fundos de Investimento ......................................................................................................................... Por  Envio  4,00
Exclusão/Alteração da Data Programada ................................................................................................................................................................. Por cheque 6,00
Corretagem/Mercado de Capitais - Serviços de pesquisa ........................................................................................................................................ Por solicitação 20,00
Corretagem/Merc. de Cap.-Serv.venda de ações p/não correntistas ....................................................................................................................... Por evento 15,00
Certificado Digital CPF A3 Cliente............................................................................................................................................................................. Por evento 180,00
Certificado Digital CPF A3 Cliente em Cartão Dedicado........................................................................................................................................... Por evento 200,00
Certificado Digital CPF A3 Não Cliente + Leitor ........................................................................................................................................................ Por evento 230,00
Certificado Digital CPF A1 Cliente............................................................................................................................................................................. Por evento 120,00
Certificado Digital CPF A1 Não Cliente ..................................................................................................................................................................... Por evento 150,00
Certificado Digital - Cartão dedicado para Cliente .................................................................................................................................................... Por cartão 20,00
Solicitação de 2ª via de documentação de veículo ................................................................................................................................................... por 2ª via 58,00
Recibo de Venda 2ª via ............................................................................................................................................................................................ por solicitação 100,00
Ficha Financeira dos contratos (extratos) ................................................................................................................................................................. por solicitação 4,00
Serviço de Mensagens de SMS por Celular ............................................................................................................................................................. por SMS 0,20
Pacote de serviços SMS ........................................................................................................................................................................................... por mês 5,00

Vistoria em geral (prévia, extraordinária e frustrada) no estado do Rio Grande do Sul Por operação   0,5% sobre saldo devedor ou valor financiado. Máximo: R$ 2.320,00
Vistoria em geral (prévia, extraordinária e frustrada) e outros estados (exceto Rio Grande do Sul)     Por operação  0,5% sobre saldo devedor ou valor financiado. Máximo: R$ 5.790,00

Estudo técnico isolado de prorrogação, alteração de garantia real/pessoal, assunção de dívidas                       Por operação  0,5% sobre saldo devedor ou valor financiado. Máximo: R$ 1.160,00

Estudo técnico isolado - análise de financiamento                                                                                                       Por solicitação 0,5% sobre valor financiado. Máximo: R$ 42.830,00

Cartão BNDES - Concessão de Limite ...................................................................    1% sobre o limite autorizado                                                           Min. R$ 100,00 e Máx. R$ 1.360,00
Análise de Alteração de Garantia Real.................................................................... 0,5% sobre saldo devedor do contrato                                                  Mín.  R$ 116,00  Máx. R$ 1.160,00
Análise de Alteração de Garantia Fidejussória................................................... Por  alteração R$ 116,00
Análise de outras  alterações ............................................................................. Por  alteração R$ 116,00
Viagem Técnica e fiscalização para fora do Estado do RS (previamente à viagem)    0,5% sobre o valor do financiamento        Mín. R$ 1.160,00 Máx. R$ 5.790,00
Análise de Financiamento .................................................................................. 0,6% sobre o valor do financiamento Mín. R$ 200,00 e Máx. R$ 65.0000,00 
Análise de Refinanciamento............................................................................... 1% sobre o valor solicitado  Mín. R$ 116,00 Máx. R$ 1.160,00
Assunção de Dívida............................................................................................ 0,5% s/ saldo devedor do contrato  Mín. R$ 116,00 Máx. R$ 11.575,00
Anuência para Oneração de Garantia ................................................................ Por contrato R$ 230,00 peq. empresa - R$ 580,00 demais portes ( BNDES)
Fornecimento de Cópia de Contrato .................................................................. Por contrato R$ 23,00
Fornecimento de 2ª Via de Termo de Quitação.................................................. Por contrato  R$ 57,00
Fornecimento de Extrato  de Financiamento...................................................... Por contrato  R$ 23,00
Fiscalização, vistoria em geral, extraordinária e frustrada ................................ 0,5% sobre saldo devedor do contrato  Mín. R$ 230,00 Máx. R$ 2.320,00
Programa INOVACRED - Taxa de serviço sobre valor financiado ..................... Porte I e II 2% do valor financiado
Programa INOVACRED - Taxa de serviço sobre valor financiado ..................... Porte III 1% do valor financiado

Extrato Financiamento...................................................... Por  solicitação         20,00
Recibo mensal pago no caixa (Prestação)....................... Por  documento          8,00
Cópia do contrato de financiamento................................. Por  solicitação         50,00
Segunda via da liberação do gravame............................. Por  folha                100,00
Tarifa de Inscrição/Expediente - Sistema Hipotecário ...... Por  operação      1.500,00
Tarifa de Inscrição/Expediente - Sistema Finan. da Habitação Por  operação     1.500,00
Tarifa de Inscrição/Expediente - Aquisição à vista com o FGTS Por  operação     2.000,00

Para grupos de imóveis com numeração até 10029 e 10901, grupos de automóveis até 30156 e 30921 e grupos de motocicletas até 70088.
Transferência de titularidade/cessão de direitos  ............................. 0,5% do valor do bem objeto do plano Mín. R$ 100,00 Máximo R$ 300,00
Substituição de Garantia ................................................................... 0,5% saldo devedor da cota 
Para grupos de imóveis com numeração a partir de 10030 e 10902, grupos de automóveis a partir de 30157 e 30922 e grupos de motocicletas a 
partir de 70089.
Transferência de titularidade/cessão de direitos .............................. 1% sobre o valor do bem objeto do plano Mín. R$ 500,00 
Substituição de Garantia ................................................................... 1% sobre o  valor do bem objeto do plano Mín. R$ 500,00

Cheque devolvido por sustação/oposição ................................................................. Por  cheque Taxa  BB=0,35
Exclusão do Cadastro Emitentes de Cheques sem fundos (CCF)............................ Por  cheque  Taxa Bacen=6,82

Registro    Por  título   9,00
Baixa/liquidação Por  título 9,00
Reemissão de Bloqueto Por título 4,00
Carnês com Código de Barras Por parcela cobrada 6,50
Manutenção mensal de título vencido Por  título vencido 5,00
Alteração  na agência de Título Registrado Para  cada alteração 6,00
Ressarcimento de Tarifa Interbancária Por título 1,13

Anuidade - Cartão
Diferenciado

Titular

Anuidade - Cartão
Diferenciado

Adicional

Até três isentos. Até três isentos.

192,00   96,0060,00120,00 192,00318,00216,00 120,0084,00 202,00 150,00 258,00 384,00 720,00 180,00**450,00 960,00

Fato GeradorSiglaProdutos/Serviços  GoldClassicServidor
Público

Servidor
Público

SpecialUniver-
sitário Gold Black LibrePlatinumStandardServidor

Pub. Gold
Servidor

Púb. Gold
Univer-
sitário Special

ANUIDADE
Diferen-

ciada

ANUIDADE
Diferen-

ciada

Utilização de rede de estabelecimentos 
afiliados, instalada no País e no Exterior, p/ 
pagam. de bens e serviços, cobrada no 
máximo uma vez a cada 12 meses, 
admitindo o parcelamento da cobrança.

Pessoa física expressamente indicada e 
autorizada pelo titular a portar cartão 
adicional.

MasterCardCartões de Crédito - R$ V i s a

Serviços Prioritários

Platinum Infinite

Análise de Substituição de Garantias............................... Por  operação 1.500,00
Renegociação de Contrato  ............................................. Por  operação 100,00
Aditamento em geral  ...................................................... Por operação 100,00
Alteração da data de vencimento das prestações............ Por  solicitação 50,00
Cópias de documentos contidos na pasta contratual....... Por operação 50,00
TSA - Tarifa de Serviços Administrativos.......................... Por mês 25,00
Cancelamento de Contrato* ............................................. Por contrato 400,00

Tarifa R$ Tarifa R$

Tarifa R$ Tarifa R$

Unidade Unidade

Unidade Unidade

Cobrança de Títulos e Arrecadação Tarifa R$ Tarifa R$Unidade Unidade

Sistema Financeiro Habitacional Sistema Financeiro Habitacional

Relação fornecida na agência de títulos vencidos e vincendos   Por  lote de 200 títulos 6,00

Envio de Títulos ao Cartório    Por  tít. encamin. 5,70+Custas

Sustação de Títulos em Cartório   Por  título sustado 5,70

Cópia de bloqueto liquidado em outro Banco   Por  cópia 7,70

Carta de Anuência   Por  carta 10,00

Convênio Arrecadação por Déb. em Conta por Meios Mag.   Por  operação 5,50

Pacotes Bacen Pacotes Padronizados do Bacen

Banco Central do Brasil
0800 979 2345

Ouvidoria Geral

NOTAS

SAC
0800 646 1515 0800 644 2200

(1) Não incluída a taxa Bacen R$ 6,82;
(2) Carência de 6 meses;
(3) Cobrança trimestral no total de R$ 84,00*;
(4) Para cálculo de desconto do pacote, foram considerados 50 eventos/mês para os serviços livres;
(5) As quantidades previstas, nas respectivas modalidades de pacotes de serviços, são mensais e não cumulativas.
(6) Emissão do cartão: R$15,00 (Parcelado em três parcelas de R$ 5,00)
(7) O serviço de DOC/TED, incluído no pacote, está disponível para qualquer canal de atendimento.

Observação: 
Para as transações TED agendadas realizadas por meio de Internet, Banrifone/Call Center de Agências, a tarifa 
praticada será de R$ 3,30.

Informação do Custo Tributário nos termos da Lei nº 12.741/12
Tarifas, Taxas de Administração, Leasing, Consórcios e Demais Serviços: PIS: 0,65% - COFINS: 4,00% - ISS: de 2% a 5%
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros: PIS: 0,65% - COFINS: 4,00%

IOF: Operações de Crédito: entre zero e 0,0041% por dia + 0,38% de alíquota adicional  - Operações de Câmbio: entre 0 e 6,38% 
- Operações de Seguro: entre 0% e 7,38% - Operações de Títulos e Valores Mobiliários: entre 0% e 1% ao dia

a alíquota de IOF aplicável sobre uma operação específica poderá ser obtida mediante simulação. Nos termos da legislação 
vigente, o Custo Efetivo da Transação é informado em todos os contratos de crédito; o IOF incidente sobre operações de câmbio, 
seguros e títulos e valores mobiliários é informado nos respectivos contratos.

Tarifas básicas estabelecidas pelo Banrisul, 
conforme Resolução 3.919, de 25/11/2010, 4.021, de 29/09/2011 e 4.196, de 15/03/13 do Bacen. 
Sujeitas a alterações, sendo divulgadas com 30 dias de antecedência e 45 dias para Cartão de Crédito.                                                                                                

Quant.
Incluída

Valor
Ind. (R$)

Valor
Total(R$)

Serv.
essenciais 
gratuitos***

por mês

Quant. Total  de
 serv. pacote
33%  de  economia

Quant.
Incluída

Valor
Ind. (R$)

Valor
Total(R$)

Serv.
essenciais 
gratuitos***

por mês

Quant. Total  de
 serv.  pacote
52%  de  economia

Quant.
Incluída

Valor
Ind. (R$)

Valor
Total(R$)

Serv.
essenciais 
gratuitos***

por mês

Quant. Total  de
 serv.  pacote
 61%  de  economia

Quant.
Incluída

Valor
Ind. (R$)

Valor
Total(R$)

Serv.
essenciais 
gratuitos***

por mês

Quant. Total  de
 serv.  pacote
 62%  de  economia

Padronizado Bacen I Padronizado Bacen III  Padronizado Bacen II  Padronizado Bacen IV 

Conf. de cadastro para início de relacionamento..     30,00 - - - -
Fornecimento de folhas de cheques ..................... 1,  5 ,00 10 1560 8
Saque  ...................................................  6  4 102,20  13,20
Extrato dos últimos 30 dias (total) .........................  6  2 82,30 13,80
Extrato de um outro período..................................  4   42,30 9,20 -
Transferência por meio de DOC/TED ................... 9,  2   250 19,00 -
Transferência entre contas na própria instituição . ,  4 ,20 2 61 05 4
Valor total dos serviços, considerando sua utilização individual (R$)  67,40
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$) ................      25,50

Conf. de cadastro para início de relacionamento..     30,00 - - - -
Fornecimento de folhas de cheques ..................... 1,  10 1 ,  10 2060 6 00
Saque  ...................................................  8  4 122,20 17,60
Extrato dos últimos 30 dias (total) .........................  6  2 82,30 13,80
Extrato de um outro período..................................  4  - 42,30 9,20
Transferência por meio de DOC/TED ................... ,  3 50 - 39 50 28,
Transferência entre contas na própria instituição . ,  6 ,30 2 81 05 6
 Valor total dos serviços, considerando sua utilização individual (R$)  91,40
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$) ................    37,50*** gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Modalidades (5)
Tarifa Econômica Banrisul - TEB

Fornecimento de Extrato Anual de Tarifas.  Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos,
no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente em meios eletrônicos.

**Anuidade parcelada em 12 meses. Parcela mensal isenta mediante gasto mínimo mensal de R$ 50,00 em compras à vista ou parceladas lançadas na fatura do mês. 

Fornecimento extratos, por mês últimos 
30 (trinta) dias
Consultas

Fornecimento extratos, por mês últimos 30 
(trinta) dias
Consultas

Fornecimento de 2ª Via de Cartão com função Crédito .................................................................................................................................................... Por cartão 9,00
Utilização de Canais de Atendimento para Retirada em Espécie (função crédito)    ..........................................................................................................
- no Brasil  ................................................................................................................................................................................................................... Por evento 12,00
- no Exterior   ................................................................................................................................................................................................................... Por evento 20,00
Avaliação emergencial de Crédito ..................................................................................................................................................................................... Por evento 20,00
Fornecimento de Cópia ou 2ª Via de Comprovantes e Documentos ...............................................................................................2ª via-DOCUMENTO Por cópia 5,00
Fornecimento de Plástico de cartão de crédito em formato personalizado..................................................................................PLASTICODiferenciado Por cartão 30,00
Fornecimento  Emergencial 1ª ou 2ª via Cartão de Crédito  .....................................................................................2ª Via EMERG-CARTÃOCRÉDITO Por cartão   65,00
Coleta e entrega em domicílio ou outro local ...........................................................................................................ENTREGA ESP-CARTÃOCRÉDITO Por evento   20,00
Fornecimento ou 2º Via de Cartão de Crédito Consignado INSS (6) ................................................................................................................................ Por cartão   15,00
Serviço de Proteção Perda e Roubo Cartão de Crédito Consignado INSS ...................................................................................................................... Por evento   3,90
Fornecimento ou 2º Via de Cartão de Crédito Consignado SIAPE ................................................................................................................................... Por cartão   15,00

Cartão Pré-Pago – Tarifa de emissão................................................................................................................................................................................. Por cartão   15,00
Cartão Pré-Pago – Tarifa Saque......................................................................................................................................................................................... Por evento     8,00
Cartão Pré-Pago – Tarifa de inatividade ............................................................................................................................................................................ Por evento   5,00
Cartão Pré-Pago – Mensalidade ....................................................................................................................................................................................... Por evento  5,00
Cartão Pré-Pago – Tarifa de emissão de 2º via ................................................................................................................................................................. Por cartão  10,00

Tarifa R$UnidadeSiglaCartão de Crédito

Tarifa R$UnidadeSiglaCartão Pré-Pago

Conf. de cadastro para início de relacionamento..    30,00 - - - -
Saque  ...................................................  4  4 82,20 8,80
Extrato dos últimos 30 dias (total) .........................  2  2 42,30 4,60
Extrato de um outro período..................................  2  - 22,30 4,60
Transferência entre contas na própria instituição . ,  2 ,  2 41 05 2 10
Valor total dos serviços, considerando sua utilização individual (R$)  20,10
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$) ................  12,40

Conf. de cadastro para início de relacionamento..  - - - -30,00
Fornecimento de folhas de cheques ..................... 1,  2 3,  10 1260 20
Saque  ...................................................  4  4 8 2,20    8,80
Extrato dos últimos 30 dias (total) .........................  4  2 62,30 9,20
Extrato de um outro período..................................  2  - 22,30 4,60
Transferência por meio de DOC/TED ................... 9,  1  - 150 9,50
Transferência entre contas na própria instituição . 1,  2 2,  2 405 10
Valor total dos serviços, considerando sua utilização individual (R$)  37,40
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$) ................  19,50

www.banrisul.com.br

Tarifa   R$UnidadeDesenvolvimento

Conta de depósitos à vista
Movimentação com cartão (sem cheque)

Conta de depósitos à vista
Movimentação com cheque e cartão

Conta de depósitos à vista
Movimentação com cheque e cartão

Conta de depósitos à vista
Movimentação com cheque e cartão

                                    SERVIÇOS  Valor  Serviços Expressa Especial Super Super Plus INSS Melhor Idade Agroconta Folha de Servidor Verde Universitária Verde UP  1.0 UP  2.0
   Individual Gratuitos    (4) (7) Super (2) (3) Pagamento Público (4)  Universitário 

Fornecimento de folhas de cheques  R$ 1,  10 cc s/talão   20 20   Livre 10   20   20   20   20   cc s/talão   10 cc s/talão  60 10 10
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósito   R$ 2,30 2 2   2   2   2   2   2   2   2   2  -   4   - 2 2

Fornecim. de extrato mensal de  conta de depósito  R$ 30 - 2   4   8   12   2   4   2   2   2   -   2   -  um período de 2, 4 6

Saques de conta  Presencial ou Pessoal  R$ 2,                                                    50
 de depósito   Terminal de autoatendimento   R$  4 10    10 10  15 1    10 12 152,20 10 14 Livre 10 5 10 10
 à vista   Correspondente no país  R$               2,20

Transferência entre Presencial ou Pessoal  R$ 1,40 2   2   4   4   10   2   2   2   2   3   Livre 2 2    2 2
contas na Terminal de Autoatendimento                            
própria Instituição e outros meios eletrônicos  R$  2 1            1    12   12   1    1        Livre  1,05 2 12 20 Livre 0 2 5 Livre 10 20 25
 Inclusive Internet             

                     DOC/TED Internet  R$  -         5   5   - -   -  - 9,50 3 2 12 17 1 5 2 4
                     Pacote de SMS - Ilimitado   R$ 5,00 - - Incluído Incluído Incluído  -   -   - Incluído - -  - - - -

 Valor Mensal Cobrado pelo Pacote    R$ 26,00 R$ 30,00 R$ 45,00 R$ 58,00 R$ 14,00 R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 12,50 R$ 14,00 R$ 6,90 R$ 4,00 R$ 49,90* R$ 69,90* 
 Valor Total dos Serviços Avulsos    R$ 56,80 R$ 75,70 R$ 197,10 R$ 420,90 R$ 35,70 R$ 96,40 R$ 91,80 R$ 107,80 R$ 59,85 R$ 110,20 R$ 30,80 R$ 63,60 R$ 64,70* R$ 100,15* 

 % Economia     54% 60% 77% 86% 61% 71% 69% 74% 79% 87% 78% 94% 23%* 30%* 

Serviços Canal/Forma
de Entrega Sigla no Extrato Fato Gerador Tarifa (R$)

C
A
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A

S
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O

Confecção de Cadastro para
início de relacionamento

- CADASTRO   30,00

C
O
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A
  

  
  

 D
E
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Ó
S
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O

S

Cartão

Fornecimento de
2ª via de Cartão com
função de débito
Fornecimento 2ª via de Cartão
com função movimentação de
conta de Poupança

-
2 VIA 
CARTÃO DÉBITO 8,80

8,80

52,00

13,50

30,00

1,60

-
2 VIA CARTÃO 
POUPANÇA

Cheque

Exclusão do Cadastro de
Emitentes de Cheques
sem Fundos-CCF (1)

- EXCLUSÃO
CCF

Contraordem (ou revogação) 
e oposição (ou sustação) ao
pagamento de Cheque

-
SUSTAÇÃO/ 
REVOGAÇÃO

Fornecimento de Folhas
de Cheques

- FOLHA CHEQUE 

Cheque Administrativo -  CHEQUE 
ADMINISTRATIVO Emissão de cheque administrativo.

2,50

2,20

2,20

3,50

3,30

3,30

2,30

2,30

2,30

2,30

7,50

17,50

17,50

17,50

1,40

1,05

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

33,00

57,00

84,00

9,00

12,00

80,00

80,00

N/D

N/D

30,00*

30,00*

30,00*

20,00

12,00

20,00

Saque
Saque de conta de 
depósito à vista
e de Poupança 

Presencial ou
Pessoal 

Presencial ou
Pessoal 

Presencial ou
Pessoal 

Presencial ou
Pessoal 

Presencial ou 
Pessoal 

Presencial ou 
Pessoal 

Presencial
ou Pessoal 

SAQUE 

SAQUE 
TERMINAL 

SAQUE
CORRESPONDENTE

DOC 
ELETRÔNICO

TED
ELETRÔNICO

DOC/TED 
AGENDADO (E)

TRANSF.
RECURSO(E/I)

DOC/
TED AGENDADO (I)

ORDEM PAGAMENTO

DOC/INTERNET

TED/INTERNET

Terminal de
autoatendimento

Terminal de 
Autoatendimento 
e outros meios
eletrônicos

Terminal de 
Autoatendimento 
e outros meios
eletrônicos

Terminal de 
Autoatendimento 
e outros meios
eletrônicos

Terminal de 
Autoatendimento 
e outros meios
eletrônicos

Terminal de 
Autoatendimento 
e outros meios
eletrônicos

Terminal de 
Autoatendimento 
e outros meios
eletrônicos, inclusive
Internet  

Correspondente
no País

Correspondente 
no País

Correspondente
no País

Depósitos Depósito Identificado -

-

 DEPÓSITO 
IDENTIFICADO

Consultas

EXTRATO 

EXTRATO 

EXTRATO 

EXTRATO 

EXTRATO 

EXTRATO 

MICROFILME

MÊS (P)

MOVIMENTO (P)

MÊS (E)

MOVIMENTO (E)

MÊS (C)

MOVIMENTO (C)

Transferência por meio de
DOC

Transferência 
por meio de TED

Transferência agendada
por meio de
DOC/TED

Transferência
entre Contas na
própria Instituição

Ordem de Pagamento

DOC PESSOAL

TED PESSOAL

DOC/TED 

AGENDADO (P)

TRANSF.
RECURSO (P)

Internet 

Internet 

Internet 

-

Concessão de
Adiantamento a Depositante

Anuidade - Cartão Básico

Fornecimento de 2ª Via de Cartão
com função Crédito

Internacional ANUIDADE INT.

2ª VIA
CARTÃO 
CRÉDITO

RETIRADA
PAÍS

RETIRADA
EXTERIOR

PAGAMENTO
CONTAS
AVAL.
EMERG.
CRÉDITO

No país

No exterior

Espécie

Espécie

Cheque de
Viagem

Cheque de
Viagem

Utilização de Canais de
Atendimento para
Retirada em Espécie

Pagamento de contas utilizando
a função Crédito
Avalia  emergencialção
de Crédito

Venda de 
Moeda estrangeira

Compra de 
Moeda estrangeira

-

-

-

-

ADIANT. 
DEPOSITANTE

(P) Pessoal   (E) Eletrônico   (I) Internet (C) Correspondente no PaísBanking

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. 
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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. 

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. 

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

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

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. 

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. 

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. 

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

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

Fornecimento de 
Extrato  Mensal  de 
conta de depósito à 
vista e de Poupança

Fornecimento de 
Extrato  de um período  
de conta de depósito à 
vista e de Poupança

Fornecimento de cópia de 
microfilme, microficha ou 
assemelhado.

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado.

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.

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.

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. 

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.

Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no País para 
retirada em espécie na função crédito.

Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no exterior 
para retirada em espécie na função crédito ou débito.

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.

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. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega. 

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

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 Transferência Eletrônica de 
Documentos (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.
Realização de transferência de recursos por meio de TED pela internet. Nas "contas 
eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.
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. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.
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.

Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em espécie, em 
operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fases 
de contratação e liquidação, registro da operação e entrega da moeda. 
Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em cheque de 
viagem, em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas 
as fases de contratação e liquidação, registro da operação e entrega dos cheques. 
Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em cartão pré-pago 
de uso internacional, em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, 
compreendidas as fases de contratação e liquidação, registro da operação, emissão e entrega 
do cartão, bem como a realização da carga inicial. 
Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em cartão pré-pago 
de uso internacional, em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, 
compreendidas as fases de contratação e liquidação, registro da operação e realização da 
recarga. 
Realização de procedimentos para viabilizar a compra de moeda estrangeira em espécie, em 
operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fases de 
recepção e conferência da moeda estrangeira na dependência da instituição ou de empresa que 
atua como seu correspondente no País, contratação, liquidação e registro da operação. 
Realização de procedimentos para viabilizar a compra de moeda estrangeira em cheque de 
viagem, em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas 
as fases de recepção e conferência dos cheques na dependência da instituição ou de empresa 
que atua como seu correspondente no País, contratação, liquidação e registro da operação. 
Realização de procedimentos para viabilizar a compra de moeda estrangeira em cartão pré-
pago, em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as 
fases de contratação, liquidação e registro da operação. 

VENDA 
CÂMBIO
ESPÉCIE

VENDA CÂMBIO
CHEQUE

VENDA CÂMBIO
PRÉ-PAGO 
EMISSÃO

VENDA CÂMBIO
PRÉ-PAGO 
RECARGA

COMPRA CÂMBIO
ESPÉCIE

COMPRA CÂMBIO
CHEQUE

COMPRA CÂMBIO
PRÉ-PAGO

Cartão
Pré-pago 
Emissão e Carga

Cartão
Pré-pago

Cartão
Pré-pago 
Recarga

Realização de ordem de pagamento.

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. 

Realização de procedimentos operacionais para o pagamento de contas (água, luz, telefone, 
gás, tributos, boletos de cobrança, etc.), utilizando a função crédito do cartão. 
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Divulgada em 01.04.2019
*Vigência a partir de 01.05.2019
**Vigência a partir de 15.05.2019


