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Relação dos serviços tarifados e respectivos valores vigentes. Os valores máximos foram
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Pes so as Físic as

Serviços Essenciais

Vedada a cobrança de tarifas

LISTA DE SERVIÇOS
1 . CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA (CONTA CORRENTE)
1.1 - CARTÃO
1.1.1
Fornecimento de cartão com função débito.
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, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.
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.
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.
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.
1.4.2
Realização de consultas mediante utilização da internet.
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.
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.
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.
2 . CONTA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
2.1 - CARTÃO
2.1.1
Fornecimento de cartão com função movimentação.
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, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição
emitente.
2.2 - SAQUES
2.2.1
Realização de saques, por mês, em guichê de caixa ou em terminal de autoatendimento.
2.3 - TRANSFERÊNCIAS
2.3.1
Realização de transferências, por mês, para conta de depósitos de mesma titularidade.
2.4 - CONSULTAS
2.4.1
Fornecimento de extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias.
2.4.2
Realização de consultas mediante utilização da internet.
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.
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.
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Serviços Prioritários
LISTA DE SERVIÇOS

CANAIS DE
ENTREGA

SIGLA NO
EXTRATO

VALOR

FATO GERADOR DA COBRANÇA

1 . CADASTRO
1.1
Confecção de cadastro
para início de relacionamento

-

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

-

2ª VIA CARTÃO
DÉBITO

10,00

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

-

2ª via - CARTÃO
POUPANÇA

10,00

2.1.3

-

2ª via CARTÃO CRÉDITO

R$10,00

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.
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

-

EXCLUSÃO CCF

55,00

-

SUSTAÇÃO
REVOGAÇÃO

15,00

-

FOLHA
CHEQUE

1,20

-

CHEQUE ADMINISTRATIVO

30,00

- 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.

Fornecimento de 2ª via
de cartão com
função de crédito

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
2.2.3 Fornecimento de
folhas de cheque

2.2.4 Cheque administrativo
2.3 - SAQUE
2.3.1

Saque de conta de
depósitos a vista e de
poupança

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.
Emissão de cheque administrativo.
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2.4 - DEPÓSITO
2.4.1 Depósito identificado

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

-

DEPOSITO
identificado

ISENTO

- Presencial ou
Pessoal

EXTRATO mês
(P)

3,00

- Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

EXTRATO
mês(E)

1,00

- Presencial ou EXTRATO movimento (P)
Pessoal

3,00

EXTRATO movimento (E)

1,00

MICROFILME

7,00

DOC pessoal

15,00

DOC eletrônico

7,00

DOC internet

7,00

- Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos
-

2.5.5 Fornecimento de cópia
de microfilme, microficha ou assemelhado
3 . TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.1
Transferência por meio - Presencial ou
de DOC
Pessoal

- Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos
- Internet

Depósito com registro de informações necessárias à
identificação, a qualquer tempo, da operação e/ou do
depositante, por este solicitado.
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 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 guichê de caixa ou por outras formas de
atendimento pessoal, tal como atendimento telefônico
realizado por atendente.
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 cópia de microfilme, microficha ou
assemelhado.

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.
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3.2

3.3

3.4

Transferência por meio - Presencial ou
de TED
Pessoal

Transferência agendada por meio de DOC/
TED

Transferência entre
contas na própria
instituição

TED pessoal

15,00

- Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

TED eletrônico

7,00

- Internet

TED internet

7,00

- Presencial ou
Pessoal

DOC/TED
agendado(P)

15,00

- Terminal de
autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

DOC/TED
agendado (E)

7,00

- Internet

DOC/TED
agendado (I)

7,00

- Presencial ou
Pessoal

TRANSF.RECURSOS(P)

2,00

- Terminal de
autoatendimento e outros
meios eletrônicos, inclusive
Internet

TRANSF.RECURSO (E/I)

ISENTO

4 . OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADIANT. DEPO4.1
Concessão de adiantamento a depositante
SITANTE

48,00

Realização de transferência de recursos por meio de
Transferência Eletrônica Disponível (TED) em guichê
de caixa ou mediante outras formas de atendimento
pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado
por atendente.
Realização de transferência de recursos por meio de 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 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.
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.
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5 . CARTÃO DE CRÉDITO
5.1
Anuidade - cartão
básico

5.2

Fornecimento de 2ª via
de cartão com função
crédito

5.3

Utilização de canais
de atendimento para
retirada em espécie

- Nacional

ANUIDADE
Nacional

36,00

-

2ª via - CARTÃO CRÉDITO

10,00

- No País

RETIRADA País
RETIRADA exterior

8,58

- No exterior

7,40

Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País, 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.
Utilização de canais de atendimento disponíveis no País
para retirada em espécie na função crédito.
Utilização de canais de atendimento disponíveis no
exterior para retirada em espécie na função crédito ou
débito.

(P) Pessoal | (E) Eletrônico | (C) Correspondente | (I) Internet
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LISTA DE SERVIÇOS
1 . ADITAMENTO DE CONTRATOS
1.1

Aditamento de contratos e
cédulas de crédito

SIGLA NO EXTRATO

TAR.REF. ADITAMENTO DE CONTRATOS

VALOR

FATO GERADOR DA COBRANÇA

300,00

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.

2 . AVAL E FIANÇA
Fornecimento de carta de
TARIFA AVAL E
2.1
150,00 Fornecimento de carta de fiança, por documento.
fiança
FIANÇA
3 . AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM GARANTIA
TAR.REF.AVALIAÇÃO
3.1 Avaliação
BENS RECEB. EM
600,00 Avaliação de bens recebidos em garantia.
GARANTIA
TAR.REF.REAVAL3.2 Reavaliação
IAÇÃO BENS RECEB.
600,00 Reavaliação de bens recebidos em garantia.
EM GARANTIA
TAR.REF.SUBSTITU3.3 Substituição
IÇÃO BENS RECEB. EM 600,00 Substituição de bens recebidos em garantia.
GARANTIA
4 . CARTÕES DE CRÉDITO DIFERENCIADOS
ANUIDADE Diferen4.1 SicoobCard Cabal Clássico
36,00
Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.
ciada
SicoobCard Cabal Clássico ANUIDADE Diferen4.2
ISENTO Anuidade de cartão adicional, cobrada em 6 parcelas.
Adicional
ciada
SicoobCard Mastercard
ANUIDADE Diferen4.3
60,00
Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.
Clássico
ciada
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ANUIDADE DiferenISENTO Anuidade de cartão adicional, cobrada em 6 parcelas.
ciada
ANUIDADE Diferen4.3 SicoobCard Mastercard Gold
96,00
Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.
ciada
SicoobCard Mastercard Gold - ANUIDADE Diferen4.4
ISENTO Anuidade de cartão adicional, cobrada em 6 parcelas.
Adicional
ciada
SicoobCard Mastercard
ANUIDADE Diferen4.5
230,00 Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.
Platinum
ciada
SicoobCard Mastercard Plati- ANUIDADE Diferen4.6
ISENTO Anuidade de cartão adicional, cobrada em 6 parcelas.
num - Adicional
ciada
ANUIDADE Diferen4.7 SicoobCard Mastercard Black
650,00 Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.
ciada
SicoobCard Mastercard Black ANUIDADE Diferen4.8
ISENTO Anuidade de cartão adicional, cobrada em 6 parcelas.
- Adicional
ciada
SicoobCard Mastercard Black ANUIDADE Diferen4.9
770,00 Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.
Merit
ciada
SicoobCard Mastercard Black ANUIDADE Diferen4.10
ISENTO Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.
Merit - Adicional
ciada
ANUIDADE Diferen4.11 SicoobCard Visa Internacional
72,00
Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.
ciada
SicoobCard Visa Internacional ANUIDADE Diferen4.12
ISENTO Anuidade de cartão adicional, cobrada em 6 parcelas.
- Adicional
ciada
ANUIDADE Diferen4.13 SicoobCard Visa Gold
108,00 Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.
ciada
SicoobCard Visa Gold - AdiANUIDADE Diferen4.14
ISENTO Anuidade de cartão adicional, cobrada em 6 parcelas.
cional
ciada
ANUIDADE Diferen4.15 SicoobCard Visa Platinum
242,00 Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.
ciada
SicoobCard Visa Platinum ANUIDADE Diferen4.16
ISENTO Anuidade de cartão adicional, cobrada em 6 parcelas.
Adicional
ciada
4.17 Consulta de Extrato ou Saldo
CONSULTA
1,98
Utilização de canais de atendimento disponíveis para consultas.
5 . COLETA E ENTREGA EM DOMICÍLIO OU OUTRO LOCAL
TAR.REF.COLETA
Entrega de documentos em
5.1
ENTR. DOMICILIO/
12,00
Entrega de documentos em domicílio.
domicílio
OUT.LOCAL
6 . CUSTÓDIA
6.1 - CHEQUES
5.1.1 Entrada em custódia
TARIFA COBRANÇA
0,50
Entrada de cheque em custódia.
5.1.2 Prorrogação
TARIFA COBRANÇA
10,00
Prorrogação da data de depósito do cheque.
5.1.3 Retirada
TARIFA COBRANÇA
10,00
Retirada do cheque da custódia.
Fornecimento de 2ª via de
TARIFA SERVIÇOS DE
Fornecimento de 2ª via de relatórios ou do aviso de movimen5.1.4 relatórios ou aviso de movi7,00
COBRANÇA
tação, sendo a tarifa cobrada por folha de documento.
mentação
7 . ENVIO DE MENSAGEM AUTOMÁTICA RELATIVA À MOVIMENTAÇÃO OU LANÇAMENTO
EM CONTA DE DEPÓSITOS OU DE
CARTÃO DE CRÉDITO
7.1 - CARTÃO DE CRÉDITO
SICOOBCARD SMS
7.1.1 Pacote com SMS Ilimitado
3,50
Mensalidade do pacote de mensagens.
ILIMITADO
8 . ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES
TAR.REF.FORNECIDeclaração de idoneidade
8.1
MENTO DE
100,00 Fornecimento de declaração de idoneidade financeira.
financeira
DECLARAÇÃO
4.4

SicoobCard Mastercard Clássico - Adicional
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Atestado de capacidade
TAR.REF.FORNECIfinanceira
MENTO DE ATESTADO
9 . CÓPIA OU DE SEGUNDA VIA DE COMPROVANTES E
DOCUMENTOS
Fornecimento de cópia ou de TAR.CÓPIA OU 2ª VIA
9.1 segunda via de comprovantes COMPROV. E DOCUe documentos
MENTOS
10 . PLANO DE SAÚDE
Manutenção de plano de
10.1
OUTRAS TARIFAS
saúde coletivo empresarial
11 . SERVIÇO DE MALOTE
TAR. REF. MALOTE
Assinatura mensal de serviços
11.1
ASSINATURA MENSAL
de malote
OU OUTRAS TARIFAS
8.2

12 . DEPÓSITO DE CHEQUE PELO AUTOATENDIMENTO
12.1 Depósito de Cheque pelo
TAR.REF. DEPÓSITO
SicoobNet
SICOOBNET

1.000,00

Fornecimento de atestado de capacidade financeira.

7,00

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

5%

Manutenção mensal de plano de saúde coletivo empresarial
cobrada sobre o valor da mensalidade.

100,00

0,50

Assinatura Mensal de serviços de malote para atendimento em
guichê de caixa.
Depósito de cheques realizado via SicoobNet.
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LISTA DE SERVIÇOS
1 . COBRANÇA
1.1 Emissão de boleto com registro

SIGLA NO
EXTRATO

VALOR

FATO GERADOR DA COBRANÇA

TARIFA COBRANÇA

4,50

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.
Entrada de boleto sem 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.
Pré-impressão de boleto sem registro autocopiativo com 3 ou 4
vias, de acordo com a solicitação do cedente.
Alteração de dados do boleto registrado nas bases cadastrais do
Sicoob, a pedido do cedente.
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.
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.
Baixa dos dados do boleto vencido das bases cadastrais do
Sicoob, a pedido do cedente.
Baixa automática dos dados do boleto vencido das bases cadastrais do Sicoob, após decorridos 180 dias do vencimento.

1.2

Emissão de boleto sem registro

TARIFA COBRANÇA

4,00

1.3

Pré-impressão de boleto sem
registro autocopiativo
Alteração de dados cadastrais
do boleto com registro
Liquidação de boleto com
inconsistências cadastrais

TARIFA COBRANÇA

0,25

TARIFA COBRANÇA

4,00

TARIFA SERVIÇOS
DE COBRANÇA

4,00

1.4
1.5

1.6

Manutenção de boleto vencido

TARIFA COBRANÇA

1,00

1.7

Baixa de boleto a pedido do
cedente
Baixa automática de boleto por
decurso de prazo

TARIFA COBRANÇA

4,00

TARIFA COBRANÇA

3,00

1.8
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1.9

Prorrogação do vencimento de TARIFA COBRANÇA
boleto
1.10 Encaminhamento de título para TARIFA COBRANÇA
protesto

1.11 Sustação de protesto de título
TARIFA COBRANÇA
1.12 Fornecimento de carta de
TARIFA SERVIÇOS
anuência
DE COBRANÇA
1.13 Fornecimento de 2ª via de
TARIFA SERVIÇOS
relatórios ou aviso de movimenDE COBRANÇA
tação
1.14 Impressão e Postagem
TARIFA POSTAGEM
DE BOLETOS AUTOENVELOPÁVEL
1.15 Transferência de Carteira
TARIFA COBRANÇA
2 . PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
2.1 Crédito em conta corrente ou
TARIFA PAGAMENconta salário - Cartão Sicoobcard
TO SALÁRIO
Cabal Salário Mais
2.2 Crédito em conta corrente ou
TARIFA PAGAMENconta salário - Cartão Sicoobcard
TO SALÁRIO
Mastercard Salário Mais
2.3 Crédito em conta corrente ou
TARIFA PAGAMENconta salário - Cartão Sicoobcard
TO SALÁRIO
MasterCard Salário Total
3 . CRÉDITO RURAL
3.1 Avaliação de projeto
DÉB. AVALIAÇÃO
DE PROJETOS

4,00
10,00

10,00
10,00
7,00

Prorrogação da data de vencimento do boleto, a pedido do
cedente.
Encaminhamento de boleto a cartório para protesto de título de
crédito por indicação, a pedido do cedente de acordo. Adicionalmente, é cobrado o reembolso das custas cartorais, o que não se
configura no conceito de tarifa, de acordo com a regulamentação
vigente.
Sustação do protesto de título de crédito, a pedido do cedente.
Fornecimento de 2ª via de relatórios ou do aviso de movimentação, sendo a tarifa cobrada por folha de documento.
Fornecimento de 2ª via de relatórios ou do aviso de movimentação, sendo a tarifa cobrada por folha de documento.

1,40

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

4,50

Por instrução de baixa para transferir o título de carteira.

5,00

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

5,00

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

10,00

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

0,50%

Avaliação de projeto (estudo técnico), sendo a tarifa cobrada em
relação ao orçamento referente à operação proposta.

Ordenados por proprietário do esquema de
pagamento (bandeira)

Pesso as Físic as

Relação de Benefícios e Recompensas dos Cartões - Sicoobcard
CABAL
LISTA DE BENEFÍCIOS E RECOMPENSAS

SICOOBCARD
CABAL
CLÁSSICO

MASTERCARD
SICOOBCARD
INTERNACIONAL

SICOOBCARD GOLD

SICOOBCARD
PLATINUM

VISA
SICOOBCARD
BLACK

SICOOBCARD BLACK MERIT

SICOOBCARD
INTERNACIONAL

1 . ANUIDADE DE CARTÃO DE
36,00
60,00
96,00
230,00
650,00
770,00
90,00
CRÉDITO DIFERENCIADO
Funções crédito e débito
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
1.1
(cartão múltiplo)
Uso no exterior, com
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
1.2
liberação via internet
SicoobCard Prêmios US$ 1 = 1 US$ 1 = 1 US$ 1 = 1 US$ 1 = 1,5 US$ 1 = 2,2 US$ 1 = 2,2 US$ 1 = 1
1.3 Conversão de compras na
ponto
ponto
ponto
pontos
pontos
pontos
ponto
função crédito
SicoobCard Prêmios - Troca
SIM*
SIM*
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
1.4 de pontos por milhas
aéreas
SicoobCard Prêmios 24
24
24
24
24
24
24
1.5 Validade dos pontos em
meses
Central de atendimento
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
1.6 global para auxílio em
viagem ¹
Seguro em caso de
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
1.7
acidente em viagem ¹
Seguro para locação de
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
1.8
veículos ¹
Seguro de emergências
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
1.9
médicas em viagem ¹
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
1.10 Serviço de concierge ¹
Serviço de Proteção de
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
1.11
Preços ¹
Serviço de Proteção de
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
1.12
Compras ¹
Serviço de Garantia
1.13
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
Estendida ¹
Fornecimento de Carta
1.14
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
Schengen ¹
Serviço de Airport
1.15
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
Concierge ¹
Serviço de Proteção de
1.16
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
Bagagem ¹
1.17 Serviço de LoungeKey ¹
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM**
SIM
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.

SICOOBCARD GOLD

SICOOBCARD
PLATINUM

118,00

242,00

SIM

SIM

SIM

SIM

US$ 1 = 1 US$ 1 = 1,5
ponto
pontos
SIM

SIM

24

24

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Ordenados por valor da tarifa de anuidade

Pessoas Físic as

Relação de Benefícios e Recompensas dos Cartões - Sicoobcard

LISTA DE BENEFÍCIOS E RECOMPENSAS
1 . ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
DIFERENCIADO

SICOOBSICOOBSICOOB- SICOOBSICOOBSICOOBSICOOBCARD
CARD
CARD
SICOOBCARD
SICOOBCARD MASCARD
MASTERCARD MASVISA
MASTER- CARD VISA MASTER- CARD VISA
TERCARD
CABAL
CARD
TERCARD
GOLD
PLATINUM
BLACK
INTERNA- CARD
CARD
CLÁSSICO INTERNABLACK
CIONAL
GOLD
PLATINUM
MERIT
CIONAL

36,00

60,00

90,00

96,00

118,00

230,00

242,00

650,00

770,00

1.1

Funções crédito e débito (cartão
múltiplo)

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1.2

Uso no exterior, com liberação via
internet

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1.3

SicoobCard Prêmios - Conversão de
compras na função crédito

1.4

SicoobCard Prêmios - Troca de pontos
por milhas aéreas
SicoobCard Prêmios - Validade dos
pontos em meses
Central de atendimento global para
auxílio em viagem ¹
Seguro em caso de acidente em
viagem ¹
Seguro para locação de veículos ¹
Seguro de emergências médicas em
viagem ¹

US$ 1 = US$ 1 = 1 US$ 1 = 1 US$ 1 =
ponto 1 ponto
1 ponto ponto

US$ 1 = 1 US$ 1 =
US$ 1 = US$ 1 = 2,2 US$ 1 = 2,2
ponto 1,5 pontos 1,5 pontos pontos
pontos

SIM*

SIM*

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

24

24

24

24

24

24

24

24

24

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

1.11 Serviço de Proteção de Preços ¹
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
1.12 Serviço de Proteção de Compras ¹
1.13 Serviço de Garantia Estendida ¹
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
1.14 Fornecimento de Carta Schengen ¹
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
1.15 Serviço de Airport Concierge ¹
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
1.16 Serviço de Proteção de Bagagem ¹
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
1.17 Serviço de LoungeKey ¹
NÃO
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.

SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO

NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM**

NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10 Serviço de concierge ¹

Pes soas Físic as

Pacotes de Serviços
PACOTE ECONÔMICO

Produtos e Serviços Incluídos

Valor
individual
(R$)

Quantidade
mensal
incluída no
pacote

Serviços
gratuitos
por mês*

1. CADASTRO
Confecção de cadastro para início de
1.1
ISENTO
relacionamento
2. CHEQUES
2.1 Fornecimento de folhas de cheques
1,20
10
Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou
2.2
15,00
1
sustação) ao pagamento de cheque
3. SAQUES
Saque de conta de depósitos à vista - Presencial
3.1
ISENTO
ILIMITADO
4
ou Pessoal, ou Terminal de Autoatendimento
4. EXTRATOS - VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
Fornecimento de extrato mensal de conta de
4.1
1,00
3
2
depósitos à vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta
1,00
1
4.2
de depósitos à vista - meses anteriores
4.3 Fornecimento de extrato de investimentos
1,00
ILIMITADO
5. EXTRATOS - VIA SICOOBNET PESSOAL, EMPRESARIAL OU
CELULAR
Fornecimento de extrato mensal de conta de
5.1
1,00
ILIMITADO
depósitos à vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta
5.2
1,00
ILIMITADO
de depósitos à vista - meses anteriores
Fornecimento de extrato de empréstimos,
5.3
1,00
ILIMITADO
financiamentos e investimentos
6. TRANSFERÊNCIAS
Transferência entre contas na própria
instituição - Presencial ou Pessoal, Terminal
6.1
ISENTO
ILIMITADO
2
de Autoatendimento ou SicoobNet Pessoal,
Empresarial ou Celular
Transferência por meio de DOC/TED via internet
6.2 (exceto agendamentos) - SicoobNet Pessoal,
7,00
1
Empresarial ou Celular
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)
26,00
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)
15,85
Economia em relação à cobrança avulsa (R$)
10,15
*Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010 para pessoas físicas.

Quantidade
total por
mês

10
1

ILIMITADO

5
1
ILIMITADO

ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO

ILIMITADO

1

INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.
• Neste pacote é possível optar pela capitalização mensal. Valor da integralização em conta capital aplicável aos associados que autorizaram a
capitalização mensal, por tempo indeterminado, com débito em conta corrente no valor de R$ 25,00.

Pessoas Físic as

Pacotes de Serviços
PACOTE RECIPROCIDADE - PF

Produtos e Serviços Incluídos

Valor
individual
(R$)

Quantidade
mensal
incluída no
pacote

Serviços
gratuitos
por mês*

1. CADASTRO
Confecção de cadastro para início de
1.1
ISENTO
relacionamento
2. CHEQUES
2.1 Fornecimento de folhas de cheques
1,20
10
Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou
2.2
15,00
1
sustação) ao pagamento de cheque
3. SAQUES
Saque de conta de depósitos à vista - Presencial
3.1
ISENTO
4
ou Pessoal, ou Terminal de Autoatendimento
4. EXTRATOS - VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
Fornecimento de extrato mensal de conta de
4.1
1,00
3
2
depósitos à vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta
1,00
1
4.2
de depósitos à vista - meses anteriores
4.3 Fornecimento de extrato de investimentos
1,00
ILIMITADO
5. EXTRATOS - VIA SICOOBNET PESSOAL, EMPRESARIAL OU
CELULAR
Fornecimento de extrato mensal de conta de
5.1
1,00
ILIMITADO
depósitos à vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta
5.2
1,00
ILIMITADO
de depósitos à vista - meses anteriores
Fornecimento de extrato de empréstimos,
5.3
1,00
ILIMITADO
financiamentos e investimentos
6. TRANSFERÊNCIAS
Transferência entre contas na própria instituição
6.1 - Terminal de Autoatendimento ou SicoobNet
ISENTO
ILIMITADO
2
Pessoal, Empresarial ou Celular
Transferência por meio de TED via internet (exceto
6.2 agendamentos) - SicoobNet Pessoal, Empresarial
7,00
1
ou Celular
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)
26,00
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)
5,95
Economia em relação à cobrança avulsa (R$)
20,05
*Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010 para pessoas físicas.

INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.
• Pacote destinado para pessoas físicas com no mínimo R$10.000,00 de capital social.

Quantidade
total por
mês

10
1

4

5
1
ILIMITADO

ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO

ILIMITADO
1

Pes soas Físic as

Pacotes de Serviços
PACOTE PF PLUS

Produtos e Serviços Incluídos

Valor
individual
(R$)

Quantidade
mensal
incluída no
pacote

Serviços
gratuitos
por mês*

1. CADASTRO
Confecção de cadastro para início de
1.1
ISENTO
relacionamento
2. CHEQUES
2.1 Fornecimento de folhas de cheques
1,20
10
10
3. SAQUES
Saque de conta de depósitos à vista - Presencial
3.1
ISENTO
4
ou Pessoal, ou Terminal de Autoatendimento
4. EXTRATOS - VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
Fornecimento de extrato mensal de conta de
4.1
1,00
3
2
depósitos à vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta
4.2
1,00
1
de depósitos à vista - meses anteriores
4.3 Fornecimento de extrato de investimentos
1,00
ILIMITADO
5. EXTRATOS - VIA SICOOBNET PESSOAL, EMPRESARIAL OU
CELULAR
Fornecimento de extrato mensal de conta de
1,00
ILIMITADO
5.1
depósitos à vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta
5.2
1,00
ILIMITADO
de depósitos à vista - meses anteriores
Fornecimento de extrato de empréstimos,
5.3
1,00
ILIMITADO
financiamentos e investimentos
6. TRANSFERÊNCIAS
Transferência entre contas na própria instituição
6.1 - Terminal de Autoatendimento ou SicoobNet
ISENTO
ILIMITADO
2
Pessoal, Empresarial ou Celular
Transferência por meio de TED via internet (exceto
6.2 agendamentos) - SicoobNet Pessoal, Empresarial
7,00
3
ou Celular
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)
37,00
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)
25,95
Economia em relação à cobrança avulsa (R$)
11,05
*Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010 para pessoas físicas.
INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.

Quantidade
total por
mês

20
4

5
1
ILIMITADO

ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO

ILIMITADO
3

Pessoas Físic as

Pacotes de Serviços
PACOTE FAÇA PARTE
Produtos e Serviços Incluídos
1. CADASTRO
1.1 Confecção de cadastro para início de relacionamento
2. SAQUES		
Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou Pessoal,
2.1
ou Terminal de Autoatendimento
2.2 Saque de conta de depósitos à vista - Rede 24 hrs
2.3 Saque de conta de depósitos à vista - Rede Compartilhada
2.4 Saque de conta de depósitos à vista - Rede Rede Cirrus
2.5 Saque de conta de depósitos à vista - Caixa
2.6 Saque de conta de depósitos à vista - Terminais Sicoob
3. EXTRATOS - VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
3.1
vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta de
3.2
depósitos à vista - meses anteriores
4. EXTRATOS - VIA CAIXA		
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
4.2
vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta de
4.2
depósitos à vista - meses anteriores
5. EXTRATOS - VIA SICOOBNET PESSOAL, EMPRESARIAL OU
CELULAR		
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
5.1
vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta de
5.2
depósitos à vista - meses anteriores
Fornecimento de extrato de empréstimos, financiamentos e
5.3
investimentos
6. TRANSFERÊNCIAS
6.1 Transferência entre contas na própria instituição - Pessoal
Transferência entre contas na própria instituição - Terminal
6.2 de Autoatendimento ou SicoobNet Pessoal, Empresarial ou
Celular

Conta de depósito à vista - Movimentação com cartão (sem cheque)

Valor
individual
(R$)

Quantidade
mensal
incluída no
pacote

Serviços
gratuitos
por mês*

Quantidade
total por
mês

ISENTO

-

-

-

ISENTO

-

4

4

ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO

2
1
1
ILIMITADO
ILIMITADO

-

2
1
1
ILIMITADO
ILIMITADO

1,00

ILIMITADO

2

ILIMITADO

1,00

ILIMITADO

-

ILIMITADO

1,00

3

2

5

1,00

2

-

2

1,00

ILIMITADO

-

ILIMITADO

1,00

ILIMITADO

-

ILIMITADO

1,00

ILIMITADO

-

ILIMITADO

2,00

-

2

2

ISENTO

ILIMITADO

2

ILIMITADO

6.3

Transferência por meio de DOC via Internet (exceto
agendamentos) - Sicoobnet Pessoal, Empresarial ou Celular

7,00

1

-

1

6.4

Transferência por meio de TED via Internet (exceto
agendamentos) - Sicoobnet Pessoal, Empresarial ou Celular

7,00

1

-

1

Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)
19,00
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)
8,50
Economia em relação à cobrança avulsa (R$)
10,50
*Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010 para pessoas físicas.
INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.
• Pacote destinado exclusivamente para contas correntes oriundas do aplicativo Faça Parte.				

Pessoas Físic as

Pacotes de Serviços
PACOTE PADRONIZADO - BACEN

Produtos e Serviços Incluídos
1
2
3
4
5

Confecção de cadastro para início de relacionamento
Saque
Fornecimento de extrato do mês atual
Fornecimento de extrato de mês anterior
Transferência entre contas na própria instituição

Conta de depósito à vista - Movimentação com cartão (sem cheque)

Quantidade
Valor
mensal
individual
incluída no
(R$)
pacote
Isento
Isento
4
1,00
2
1,00
2
Isento
2

Valor Serviços Quantidade
total gratuitos
total por
(R$) por mês*
mês
Isento
Isento
2,00
2,00

8
4
2
4

4
2
2

Isento
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$) 4,00
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$) 4,00
*Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Pessoas Físic as

Pacotes de Serviços
PACOTE PADRONIZADO - BACEN 2

Produtos e Serviços Incluídos
1
2
3
4
5

Conta de depósito à vista - Movimentação com cheque e cartão

Valor
individual
(R$)

Quantidade
mensal
incluída no
pacote
2
4
4
2

Valor
total
(R$)

Confecção de cadastro para início de relacionamento
Isento
Fornecimento de folhas de cheque
1,20
2,40
Saque
Isento
Fornecimento de extrato do mês atual
1,00
4,00
Fornecimento de extrato de mês anterior
1,00
2,00
Transferência por meio de DOC**
7,00
7,00
6
1
Transferência por meio de TED**
7,00
0,00
7 Transferência entre contas na própria instituição
Isento
2
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$) 15,40
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$) 12,85
*Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.
** Via internet (Sicoobnet Pessoal, Empresarial ou celular) - exceto agendamentos.

Serviços Quantidade
gratuitos total por
por mês*
mês
10
4
2
-

12
8
6
2

-

1

2

4

INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.
• Pacote estabelecido pela Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010 e pela Resolução nº 4.196, de 15 de março de 2013.

Pesso as Físic as

Pacotes de Serviços
PACOTE PADRONIZADO - BACEN 3

Produtos e Serviços Incluídos

Conta de depósito à vista - Movimentação com cheque e cartão

Valor
individual
(R$)

1
2
3
4
5

Quant.
mensal
incluída
no pacote
5
6
6
4

Confecção de cadastro para início de relacionamento
Isento
Fornecimento de folhas de cheque
1,20
Saque
Isento
Fornecimento de extrato do mês atual
1,00
Fornecimento de extrato de mês anterior
1,00
Transferência por meio de DOC**
7,00
6
2
Transferência por meio de TED**
7,00
7 Transferência entre contas na própria instituição
Isento
4
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)
*Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.
** Via internet (Sicoobnet Pessoal, Empresarial ou celular) - exceto agendamentos.

Valor Serviços Quantidade
total gratuitos total por
(R$) por mês*
mês
6,00
6,00
4,00
14,00
0,00
30,00
16,85

10
4
2
-

15
10
8
4

-

2

2

6
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PACOTE PADRONIZADO - BACEN 4

Produtos e Serviços Incluídos
1
2
3
4
5

Conta de depósito à vista - Movimentação com cheque e cartão

Valor
individual
(R$)

Quant.
mensal
incluída no
pacote
10
8
6
4

Confecção de cadastro para início de relacionamento
Isento
Fornecimento de folhas de cheque
1,20
Saque
Isento
Fornecimento de extrato do mês atual
1,00
Fornecimento de extrato de mês anterior
1,00
Transferência por meio de DOC
7,00
6
3
Transferência por meio de TED
7,00
7 Transferência entre contas na própria instituição
Isento
6
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)
*Gratuidades estabelecidas pelo art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.
** Via internet (Sicoobnet Pessoal, Empresarial ou celular) - exceto agendamentos.

Valor
total
(R$)
12,00
6,00
4,00
21,00
0,00
43,00
25,85

Serviços Quantidade
gratuitos total por
por mês*
mês
10
4
2
-

20
12
8
4

-

3

2

8

INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.
• Pacote estabelecido pela Resolução nº 4.196, de 15 de março de 2013.
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LISTA DE SERVIÇOS

CANAIS DE
ENTREGA

SIGLA NO
EXTRATO

VALOR

FATO GERADOR DA COBRANÇA

1 . CADASTRO

1.1

1.2

Confecção de
cadastro para
início de relacionamento

-

Renovação de
cadastro

CADASTRO

ISENTO

RENOVAÇÃO CADASTRO

25,00

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.
Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e tratamento
de dados e informações necessários à manutenção de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos
à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito
ou de arrendamento mercantil.

2 . CONTA DE DEPÓSITOS
2.1 - CARTÃO
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Fornecimento de
2ª via de cartão
com função de
débito
Fornecimento de
2ª via de cartão
com função de
movimentação
de conta de poupança
Fornecimento de
2ª via de cartão
com função de
crédito

2.2 - CHEQUE
Exclusão do
cadastro de
2.2.1 emitentes de
cheques sem
fundos (CCF)
Contra ordem
(ou revogação)
e oposição (ou
2.2.2
sustação) ao
pagamento de
cheque
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Fornecimento de
folhas de cheque
Cheque administrativo
Acatamento de
cheque
Devolução de
cheque por motivo 11 ou 12
Entrada de cheque em custódia

-

2ª VIA CARTÃO
DÉBITO

-

2ª via - CARTÃO
POUPANÇA

-

2ª via CARTÃO
CRÉDITO

-

EXCLUSÃO CCF

10,00

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.

10,00

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, danificação e outros
motivos não imputáveis à instituição emitente.

Confecção e emissão de novo cartão com função crédito,
restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo
R$10,00 detentor do cartão, decorrente de perda, roubo, furto,
danificação e outros motivos não imputáveis à instituição
emitente

55,00

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

-

SUSTAÇÃO
REVOGAÇÃO

15,00

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

-

FOLHA CHEQUE

1,20

Confecção e fornecimento de folhas de cheque, fornecidas por
conta de depósitos à vista independentemente do número de
titulares.

30,00

Emissão de cheque administrativo.

40,00

Acatamento de cheque sem provisão de fundos em conta
corrente.

TARIFA CHEQUE
DEVOLVIDO

47,00

Devolução de cheque sem provisão de fundos, por motivo 11
ou 12.

TARIFA
COBRANÇA

0,50

Entrada de cheque em custódia.

-

CHEQUE ADMINISTRATIVO
TARIFA ACATAMENTO CHEQUE

Pessoas J urídic as

Serviços Pessoa Jurídica
Prorrogação de
cheque custodiado
Retirada de che2.2.9
que custodiado
Fornecimento
de 2ª via de re2.2.10 latórios ou aviso
de movimentação de cheques
custodiados
2.3 - SAQUE
2.2.8

2.3.1

Saque de conta
de depósitos a
vista e de poupança

TARIFA
COBRANÇA

10,00

Prorrogação da data de depósito do cheque.

TARIFA
COBRANÇA

10,00

Retirada do cheque da custódia.

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

7,00

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

- Pessoal ou
Presencial

SAQUE pessoal

ISENTO

- Terminal de
autoatendimento

SAQUE terminal

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.
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.

2.4 - DEPÓSITO
2.4.1

Depósito identificado

-

DEPOSITO identificado

ISENTO

2.4.2

Depósito de
Cheque pelo
SicoobNet

-

TAR.REF. DEPÓSITO
SICOOBNET

0,50

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

Depósito de cheques realizado via SicoobNet.

2.5 - CONSULTA
- Presencial
ou Pessoal

2.5.1

2.5.2

2.5.5

Fornecimento
de extrato mensal de conta de
depósitos à vista - Terminal
e de poupança de autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

EXTRATO mês (P)

3,00

EXTRATO mês(E)

1,00

- Presencial EXTRATO movimenFornecimento
to (P)
ou Pessoal
de extrato mensal de conta de
depósitos à vista - Terminal
e de poupança de autoaten- EXTRATO movimenpara um período dimento e
to (E)
outros meios
eletrônicos
Fornecimento
de cópia de
microfilme,
MICROFILME
microficha ou
assemelhado

3,00

1,00

7,00

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 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 guichê de caixa ou por outras formas de atendimento
pessoal, tal como atendimento telefônico realizado por
atendente.
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 cópia de microfilme, microficha ou
assemelhado.
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3 . TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

3.1

3.2

3.3

3.4

Transferência
por meio de
DOC

- Presencial
ou Pessoal

DOC pessoal

15,00

- Terminal
de autoatendimento e
outros meios
eletrônicos

DOC eletrônico

7,00

- Internet

DOC internet

7,00

- Presencial
ou Pessoal

TED pessoal

15,00

TED eletrônico

7,00

- Internet

TED internet

7,00

- Presencial
ou Pessoal

DOC/TED agendado(P)

15,00

- Terminal
Transferência
de autoatenpor meio de TED dimento e
outros meios
eletrônicos

Transferência
agendada por
meio de DOC/
TED

- Terminal
de autoatenDOC/TED agendado
dimento e
(E)
outros meios
eletrônicos

7,00

- Internet

DOC/TED agendado
(I)

7,00

- Presencial
ou Pessoal

TRANSF.RECURSOS(P)

2,00

Transferência
entre contas na
própria instituição

- Terminal
de autoatendimento e
TRANSF.RECURSO
outros meios
ISENTO
(E/I)
eletrônicos,
inclusive
Internet
4 . OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

4.1

Concessão de
adiantamento a
depositante

-

ADIANT. DEPOSITANTE

48,00

Realização de transferência de recursos por meio de
Documento de Crédito (DOC) em guichê de caixa ou
mediante outras formas de atendimento pessoal, incluindo o
atendimento telefônico realizado por atendente.
Realização de transferência de recursos por meio de DOC em
terminal de autoatendimento ou mediante outras formas
de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção
humana. 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 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 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.
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.
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4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7

Liberação de
crédito ou concessão de limite

Manutenção ou
renovação de
limite de crédito
Avaliação de
bens recebidos
em garantia
Reavaliação de
bens recebidos
em garantia
Substituição de
bens recebidos
em garantia
Aditamento de
contratos e cédulas de crédito

DÉB. T.A.C. EMPRÉSTIMO
ou
DÉB.TARIFA TD
ou
TARIFA DE EMPRESTIMOS E REFINANCIAMENTOS
TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA
GARANTIDA
ou
TARIFA DE EMPRESTIMOS E REFINANCIAMENTOS
TAR.REF.AVALIAÇÃO
BENS RECEB. EM
GARANTIA
TAR.REF.REAVALIAÇÃO BENS RECEB.
EM GARANTIA
TAR.REF.SUBSTITUIÇÃO BENS RECEB.
EM GARANTIA
TAR.REF. ADITAMENTO DE CONTRATOS

1% (mín.
de R$
25,00 e
Liberação de crédito ou concessão de limite de crédito.
máx.
de R$
2.000,00)
1% (mín.
de R$
25,00 e
Manutenção ou renovação de limite de crédito.
máx.
de R$
2.000,00)
600,00

Avaliação de bens recebidos em garantia.

600,00

Reavaliação de bens recebidos em garantia.

600,00

Substituição de bens recebidos em garantia.

300,00

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.

5 . COBRANÇA
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.
Entrada de boleto sem 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.

5.1

Emissão de boleto com registro

TARIFA
COBRANÇA

4,50

5.2

Emissão de boleto sem registro

TARIFA
COBRANÇA

4,00

TARIFA
COBRANÇA

0,25

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

TARIFA
COBRANÇA

4,00

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

5.3

5.4

5.5

Pré-impressão
de boleto sem
registro autocopiativo
Alteração de
dados cadastrais
do boleto com
registro
Liquidação de
boleto com
inconsistências
cadastrais

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

4,00

5.6

Manutenção de
boleto vencido

TARIFA
COBRANÇA

1,00

5.7

Baixa de boleto
a pedido do
cedente

TARIFA
COBRANÇA

4,00

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.
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.
Baixa dos dados do boleto vencido das bases cadastrais do
Sicoob, a pedido do cedente.
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5.8

5.9

5.10

5.11
5.12

5.13

5.14

Baixa automática de boleto
por decurso de
prazo
Prorrogação do
vencimento de
boleto
Encaminhamento de título para
protesto
Sustação de protesto de título
Fornecimento
de carta de
anuência
Fornecimento de
2ª via de relatórios ou aviso de
movimentação
Impressão e
Postagem

Transferência de
Carteira
6 . PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
Crédito em
conta corrente
ou conta salário
6.1
- Cartão Sicoobcard Cabal
Salário Mais
Crédito em
conta corrente
ou conta salário 6.2
Cartão Sicoobcard Mastercard
Salário Mais
Crédito em
conta corrente
ou conta salário 6.3
Cartão Sicoobcard MasterCard
Salário Total
7 . CRÉDITO RURAL
Avaliação de
7.1
projeto
8. AVAL E FIANÇA
Fornecimento de
8.1
carta de fiança
9. CARTÕES DE CRÉDITO
SicoobCard
9.1
Mastercard
Empresarial
5.15

TARIFA
COBRANÇA

3,00

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

TARIFA
COBRANÇA

4,00

Prorrogação da data de vencimento do boleto, a pedido do
cedente.
Encaminhamento de boleto a cartório para protesto de título
de crédito por indicação, a pedido do cedente de acordo.
Adicionalmente, é cobrado o reembolso das custas cartorais,
o que não se configura no conceito de tarifa, de acordo com a
regulamentação vigente.
Sustação do protesto de título de crédito, a pedido do
cedente.
Fornecimento de 2ª via de relatórios ou do aviso de
movimentação, sendo a tarifa cobrada por folha de
documento.

TARIFA
COBRANÇA

10,00

TARIFA
COBRANÇA

10,00

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

10,00

TARIFA SERVIÇOS DE
COBRANÇA

7,00

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

1,40

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

4,50

Por instrução de baixa para transferir o título de carteira.

TARIFA PAGAMENTO
SALÁRIO

5,00

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

TARIFA PAGAMENTO
SALÁRIO

5,00

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

TARIFA PAGAMENTO
SALÁRIO

10,00

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

DÉB. AVALIAÇÃO DE
PROJETOS

0,50%

Avaliação de projeto (estudo técnico), sendo a tarifa cobrada
em relação ao orçamento referente à operação proposta.

TARIFA AVAL E
FIANÇA

150,00

Fornecimento de carta de fiança, por documento.

ANUIDADE Diferenciada

110,00

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.

TARIFA POSTAGEM
DE BOLETOS AUTOENVELOPÁVEL
TARIFA
COBRANÇA
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9.2

9.3

9.4
9.5
9.6
9.7

9.8

SicoobCard
Mastercard
Empresarial Adicional
SicoobCard
Mastercard
Executivo
SicoobCard
Mastercard
Executivo Adicional
SicoobCard Visa
Executivo
SicoobCard
Visa Executivo Adicional
Sicoobcard
Mastercard
Corporativo
Sicoobcard
Mastercard
Corporativo Adicional

9.9

Fornecimento
de 2ª via de cartão com função
crédito

9.10

Utilização
de canais de
atendimento
para retirada em
espécie

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 6 parcelas.

ANUIDADE Diferenciada

9,00

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 3 parcelas.

ANUIDADE Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 3 parcelas.

ANUIDADE Diferenciada

9,00

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 3 parcelas.

ANUIDADE Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 3 parcelas.

ANUIDADE Diferenciada

130,00

Anuidade de titular do cartão, cobrada em 6 parcelas.

ANUIDADE Diferenciada

ISENTO

Anuidade de cartão adicional, cobrada em 6 parcelas.

2ª via - CARTÃO
CRÉDITO

10,00

RETIRADA - País

8,58

- No exterior

RETIRADA - exterior

7,40

Pacote com SMS
Ilimitado

SICOOBCARD SMS
ILIMITADO

3,50

- No País

9.11

ANUIDADE Diferenciada

Consulta de
CONSULTA
extrato ou saldo
10. COLETA E ENTREGA EM DOMICÍLIO OU OUTRO LOCAL
Entrega de
TAR.REF.COLETA
10.1
documentos em
ENTR. DOMICILIO/
domicílio
OUT.LOCAL
11. ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES
Declaração de
TAR.REF.FORNECIMENTO DE
11.1
idoneidade
DECLARAÇÃO
financeira
Atestado de
TAR.REF.FORNECI11.2
capacidade
MENTO DE ATESfinanceira
TADO
9.12

1,98

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.

Utilização de canais de atendimento disponíveis no País para
retirada em espécie na função crédito.
Utilização de canais de atendimento disponíveis no exterior
para retirada em espécie na função crédito ou débito.
Mensalidade do pacote de mensagens automáticas relativas à
movimentação ou lançamento em conta de depósitos ou de
cartão de crédito.
Utilização em canais de atendimento disponíveis para
consultas.

12,00

Entrega de documentos em domicílio.

100,00

Fornecimento de declaração de idoneidade financeira.

1.000,00 Fornecimento de atestado de capacidade financeira.

Pessoas J urídic as

Serviços Pessoa Jurídica
12. CÓPIA OU DE SEGUNDA VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS
Fornecimento
de cópia ou de
TAR.CÓPIA OU 2ª
12.1
segunda via de
VIA COMPROV. E
comprovantes e
DOCUMENTOS
documentos
13. PLANO DE SAÚDE
Manutenção de
plano de saúde
OUTRAS TARIFAS
13.1
coletivo empresarial
14. SERVIÇO DE MALOTE
TAR. REF. MALOAssinatura menTE ASSINATURA
sal de serviços
14.1
MENSAL OU OUTRAS
de malote
TARIFAS
15. ARRECADAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIOS
15.1

No caixa

Em meios eletrônicos
Via débito auto15.3
mático
Estorno de
15.4
lançamento
16. OUTROS SERVIÇOS
Cliente bancário
16.1
desde
(P) Pessoal | (E) Eletrônico |
15.2

7,00

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

5%

Manutenção mensal de plano de saúde coletivo empresarial
cobrada sobre o valor da mensalidade.

100,00

Assinatura Mensal de serviços de malote para atendimento
em guichê de caixa.

TARIFAS CONV.

5,00

TARIFAS CONV.

4,00

TARIFAS CONV.

100,00

TARIFAS CONV.

4,00

DÉB. TARIFA CLIENTE
5,00
DESDE
(C) Correspondente | (I) Internet

Arrecadação de documento decorrente de convênio, cobrada
da conveniada.
Arrecadação de documento decorrente de convênio, cobrada
da conveniada.
Arrecadação de documento decorrente de convênio, cobrada
da conveniada.
Estorno de lançamento decorrente de convênio, cobrada da
conveniada.
Fornecimento da data de início de relacionamento com a
cooperativa para outra instituição financeira.

Pessoas J urídic as

Serviços Pessoa Jurídica
PACOTE ECONÔMICO
Valor
individual
(R$)

Produtos e Serviços Incluídos

Quantidade
Valor total
mensal incluída
(R$)
no pacote

1. CADASTRO
1.1

Confecção de cadastro para início de relacionamento

ISENTO

-

-

2. CHEQUES
2.1

Fornecimento de folhas de cheques

1,20

10

12,00

2.2

Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento
de cheque

15,00

1

15,00

ISENTO

ILIMITADO

-

3. SAQUES
3.1

Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou Pessoal, ou
Terminal
de Autoatendimento

4. EXTRATOS - VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
4.1

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista mês atual

1,00

5

5,00

4.2

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à
vista - meses anteriores

1,00

1

1,00

4.3

Fornecimento de extrato de investimentos

1,00

ILIMITADO

-

5. EXTRATOS - VIA SICOOBNET PESSOAL, EMPRESARIAL OU CELULAR
5.1

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista mês atual

1,00

ILIMITADO

-

5.2

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à
vista - meses anteriores

1,00

ILIMITADO

-

5.3

Fornecimento de extrato de empréstimos, financiamentos e
investimentos

1,00

ILIMITADO

-

6. TRANSFERÊNCIAS
6.1

Transferência entre contas na própria instituição - Presencial ou
Pessoal, Terminal de Autoatendimento ou SicoobNet Pessoal,
Empresarial ou Celular

ISENTO

ILIMITADO

-

6.2

Transferência por meio de DOC/TED via internet (exceto agendamentos) - SicoobNet Pessoal, Empresarial ou Celular

7,00

1

7,00

Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)

40,00

Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)

22,85

Economia em relação à cobrança avulsa (R$)

17,15

INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.
• Neste pacote é possível optar pela capitalização mensal. Valor da integralização em conta capital aplicável aos associados que autorizaram a capitalização
mensal, por tempo indeterminado, com débito em conta corrente no valor de R$ 50,00.

Pessoas J urídic as

Serviços Pessoa Jurídica
PACOTE ESPECIAL PJ

Produtos e Serviços Incluídos
1. CADASTRO
1.1 Confecção de cadastro para início de relacionamento
2. CARTÃO
2.1 Fornecimento de cartão com a função débito
3. CHEQUES
3.1 Fornecimento de folhas de cheques
Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao
3.2
pagamento de cheque
4. SAQUES
Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou Pesso4.1
al, ou Terminal de Autoatendimento
5. EXTRATOS - VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
5.1

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
vista - mês atual

Valor
Quantidade
Valor
individual mensal incluítotal (R$)
(R$)
da no pacote
ISENTO

-

-

INCLUÍDO
1,20

40

48,00

15,00

1

15,00

ISENTO

ILIMITADO

-

1,00

5

5,00

Fornecimento de extrato de um período de conta de
1,00
1
depósitos à vista - meses anteriores
5.3 Fornecimento de extrato de investimentos
1,00
ILIMITADO
6. EXTRATOS - VIA SICOOBNET PESSOAL, EMPRESARIAL OU CELULAR
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
6.1
1,00
ILIMITADO
vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta de
6.2
1,00
ILIMITADO
depósitos à vista - meses anteriores
Fornecimento de extrato de empréstimos, financiamentos
6.3
1,00
ILIMITADO
e investimentos
7. TRANSFERÊNCIAS
Transferência entre contas na própria instituição - Presen7.1 cial ou Pessoal, Terminal de Autoatendimento ou SicoobISENTO
ILIMITADO
Net Pessoal, Empresarial ou Celular
Transferência por meio de DOC/TED via internet (exce7.2 to agendamentos) - SicoobNet Pessoal, Empresarial ou
7,00
5
Celular
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)
Economia em relação à cobrança avulsa (R$)

5.2

INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.

1,00
-

-

35,00
104,00
54,85
49,15

Pesso as J urídic as

Serviços Pessoa Jurídica
PACOTE PLUS PJ

Produtos e Serviços Incluídos

Valor
Quantidade
Valor
individual mensal incluítotal (R$)
(R$)
da no pacote

1. CADASTRO
1.1 Confecção de cadastro para início de relacionamento
ISENTO
1.2 Renovação Cadastral
25,00
1
2. CARTÃO
2.1 Fornecimento de cartão com a função débito
INCLUÍDO
3. CHEQUES
3.1 Fornecimento de folhas de cheques
1,20
60
Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao
3.2
15,00
1
pagamento de cheque
4. SAQUES
Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou Pessoal,
4.1 ou Terminal
ISENTO
ILIMITADO
de Autoatendimento
5. EXTRATOS - VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
1,00
30
5.1
vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta de depó1,00
1
5.2
sitos à vista - meses anteriores
5.3 Fornecimento de extrato de investimentos
1,00
ILIMITADO
6. EXTRATOS - VIA SICOOBNET PESSOAL, EMPRESARIAL OU CELULAR
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
6.1
1,00
ILIMITADO
vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta de depó6.2
1,00
ILIMITADO
sitos à vista - meses anteriores
Fornecimento de extrato de empréstimos, financiamentos
6.3
1,00
ILIMITADO
e investimentos
7. TRANSFERÊNCIAS
Transferência entre contas na própria instituição - Presen7.1 cial ou Pessoal, Terminal de Autoatendimento ou SicoobISENTO
ILIMITADO
Net Pessoal, Empresarial ou Celular
Transferência por meio de DOC/TED via internet (exceto
7.2
7,00
30
agendamentos) - SicoobNet Pessoal, Empresarial ou Celular
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)
Economia em relação à cobrança avulsa (R$)

INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.

2,08

72,00
15,00

-

30,00
1,00
-

210,00
330,08
150,00
180,08

Pesso as J urídic as

Serviços Pessoa Jurídica
PACOTE COMPLETO PJ

Produtos e Serviços Incluídos

Valor
Quantidade
individual mensal incluí(R$)
da no pacote

1. CADASTRO
1.1 Confecção de cadastro para início de relacionamento
ISENTO
1.2 Renovação Cadastral
25,00
1
2. CARTÃO
2.1 Fornecimento de cartão com a função débito
INCLUÍDO
3. CHEQUES
3.1 Fornecimento de folhas de cheques
1,20
200
Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação)
3.2 ao pagamento
15,00
1
de cheque
4. SAQUES
Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou Pes4.1
ISENTO
ILIMITADO
soal, ou Terminal de Autoatendimento
5. EXTRATOS - VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
5.1
1,00
30
vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta de
1,00
5
5.2
depósitos à vista - meses anteriores
5.3 Fornecimento de extrato de investimentos
1,00
ILIMITADO
6. EXTRATOS - VIA SICOOBNET PESSOAL, EMPRESARIAL OU CELULAR
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
6.1
1,00
ILIMITADO
vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta de
6.2
1,00
ILIMITADO
depósitos à vista - meses anteriores
Fornecimento de extrato de empréstimos, financiamen6.3
1,00
ILIMITADO
tos e investimentos
7. TRANSFERÊNCIAS
Transferência entre contas na própria instituição - Pre7.1 sencial ou Pessoal, Terminal de Autoatendimento ou
ISENTO
ILIMITADO
SicoobNet Pessoal, Empresarial ou Celular
Transferência por meio de DOC/TED via internet (exceto
7.2 agendamentos) - SicoobNet Pessoal, Empresarial ou
7,00
15
Celular
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)
Economia em relação à cobrança avulsa (R$)
INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.

Valor total
(R$)
2,08

240,00
15,00

-

30,00
5,00
-

-

105,00
397,08
185,00
212,08

Pesso as J urídic as

Serviços Pessoa Jurídica
PACOTE RECIPROCIDADE PJ

Produtos e Serviços Incluídos
1. CADASTRO
1.1 Confecção de cadastro para início de relacionamento
2. CHEQUES
2.1 Fornecimento de folhas de cheques
Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação)
ao pagamento de cheque
3. SAQUES
Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou
3.1
Pessoal
4. EXTRATOS - VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
4.1
vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta de
4.2
depósitos à vista - meses anteriores
2.2

4.3 Fornecimento de extrato de investimentos

Valor
individual
(R$)

Quantidade mensal
incluída no
pacote

Valor total
(R$)

ISENTO

-

-

1,20

10

12,00

15,00

1

15,00

ISENTO

4

-

1,00

5

5,00

1,00

1

1,00

1,00

ILIMITADO

-

5. EXTRATOS - VIA SICOOBNET PESSOAL, EMPRESARIAL OU CELULAR
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à
5.1
1,00
ILIMITADO
vista - mês atual
Fornecimento de extrato de um período de conta de
5.2
1,00
ILIMITADO
depósitos à vista - meses anteriores
Fornecimento de extrato de empréstimos, financiamen5.3
1,00
ILIMITADO
tos e investimentos
6. TRÂNSFERÊNCIAS
Transferência entre contas na própria instituição - Terminal de
6.1
ISENTO
ILIMITADO
Autoatendimento ou SicoobNet Pessoal, Empresarial ou
Celular
Transferência por meio de TED via internet (exceto agen6.2 damentos) 7,00
1
SicoobNet Pessoal, Empresarial ou Celular
Valor total dos serviços considerando sua utilização individual (R$)
Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)
Economia em relação à cobrança avulsa (R$)
INFORMAÇÕES GERAIS:
• As transações que excederem os limites estabelecidos no pacote serão tarifadas de acordo com a tabela de tarifas.
• Os limites indicados são mensais e não cumulativos para meses posteriores.
• Pacote destinado para pessoas jurídicas com no mínimo R$ 10.000,00 de capital social.

-

-

7,00
40,00
5,95
34,05

