Tarifas de Serviços
Essenciais para
Pessoa Jurídica
LISTA DE SERVIÇOS
Lista de Serviço

Canais de
Entrega

Sigla do
Extrato

Valor da
tarifa (R$)

FATO GERADOR DA
COBRANÇA

R$50,00

Tratamento de dados e
informações necessárias ao
início do relacionamento
decorrente da abertura de
conta de depósitos à vista ou
poupança.

R$50,00

Tratamento de dados e
informações necessárias ao
início do relacionamento
decorrente da abertura de
conta de depósitos à vista ou
poupança.

R$12,50

Confecção e emissão de novo
cartão com a função

Cadastro

Confecção de
cadastrado para
início de
relacionamento

Presencial

Renovação
Cadastral a cada
180 dias

TAR.REF.CADAS
TRO

TARIFA
RENOVAÇÃO
CADASTRO
Cartão

Emissão /
Reemissão /

Presencial

Renovação (Por
Cartão)

débito/crédito, 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.

TARIFA
REEMISSÃO
CARTÃO CABAL

Cheque
CCF - Inclusão de
Ocorrência /
Cancelamento de
inclusão agendada

TARIFA
INCLUSÃO CCF

R$27,90

CCF - Exclusão de
Ocorrência (taxa
BACEN/SERASA)

TARIFA
EXCLUSÃO CCF

R$55,00

Contra Ordem
Presencial/Out
TAR.REF
(Sustação/Revogaç
ros meios
SUSTAÇÃO/REV
ão)
eletrônicos
OGAÇÃO

R$30,00

Contra ordem
provisória Autoatendimento

TAR.REF
Autoatendime
SUSTAÇÃO/REV
nto
OGAÇÃO

R$30,00

Exclusão/inclusão de
registro de cheques no
Cadastro de emitentes de
cheques sem fundos (CCF)
por solicitação de clientes,
cobradas por unidade
excluída.
Exclusão/inclusão de
registro de cheques no
Cadastro de emitentes de
cheques sem fundos (CCF)
por solicitação de clientes,
cobradas 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.
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.

Presencial/Out Presencial/Outr
Folha de Cheques
ros meios
os meios
eletrônicos
eletrônicos

R$1,70

Confecção e fornecimento de
folhas de cheque, cobrada
por unidade que exceder a
quantidade de folhas
gratuitas fornecidas por
conta do pacote atribuído.

TAR.REF.EMISS
Presencial/Out
ÃO DE CHEQUE
ros meios
ADMINISTRATI
eletrônicos
VO

R$28,00

Emissão de cheque
administrativo.

R$17,00

Confecção e fornecimento de
folhas de cheque, cobrada
por unidade que exceder a
quantidade de folhas
gratuitas fornecidas por
conta do pacote atribuído.

R$34,00

Confecção e fornecimento de
folhas de cheque, cobrada
por unidade que exceder a
quantidade de folhas
gratuitas fornecidas por
conta do pacote atribuído.

R$52,00

Ao recusar o pagamento de
cheque apresentado para
compensação, a instituição
deve registrar a informação
no CCF.

R$52,00

Devido a pendência no
cheque apresentado para
compensação, a instituição
deve registrar a informação.

Cheque
Administrativo

Folha de Cheques Presencial/Out
TB/TBG - (10
ros meios
Folhas)
eletrônicos

Folha de Cheques Presencial/Out
TB/TBG - (20
ros meios
Folhas)
eletrônicos

CHEQUE
TB/TBG

CHEQUE
TB/TBG

Devolução de
Cheques sem
provisão de
Fundos - (Motivos
11, 12, 13 e 14)

DEVOLUÇÃO DE
CHEQUE

Devolução de
Cheques outros
motivos - (Motivos
22, 33, 34 e 40)

DEVOLUÇÃO DE
CHEQUE

Conta de Depósitos

Extrato mensal (P)

Presencial

EXTRATO
MÊS(P)

R$3,00

Fornecimento de extrato
com a movimentação dos
últimos trinta dias em guichê
de caixa ou por outras
formas de atendimento
pessoal.

Extrato mensal (E)

Eletrônico

NÃO
EXTRATO
MÊS(E)

Extrato mensal ©

Autoatendime
nto

EXTRATO
MENSAL (C)

R$2,85

Extrato
Movimento (P)

Presencial

EXTRATO
MOVIMENTO
(P)

R$3,00

Extrato
Movimento (E)

Eletrônico

EXTRATO
MOVIMENTO
(E)

R$2,95

Autoatendime
nto

EXTRATO
MOVIMENTO
(C)

Extrato
Movimento (C)

Microfilme

Rede 24 horas

Saldo Rede
Internacional

Saldo Rede
Compartilhada

Presencial

Autoatendime
nto

Autoatendime
nto

Autoatendime
nto

MICROFILME

TARIFA
EMISSÃO
EXTRATO

TARIFA
EMISSÃO
EXTRATO

TARIFA
EMISSÃO
EXTRATO

R$2,95

Fornecimento de extrato
com a movimentação dos
últimos trinta dias em guichê
de caixa ou por outras
formas de atendimento
pessoal.
Fornecimento de extrato
com a movimentação dos
últimos trinta dias em guichê
de caixa ou por outras
formas de atendimento
pessoal.
Fornecimento de extrato
com a movimentação de um
período em guichê de caixa
ou por outras formas de
atendimento pessoal.

R$1,50

Fornecimento de extrato
com a movimentação de um
período em guichê de caixa
ou por outras formas de
atendimento pessoal.

R$6,50

Fornecimento de cópia de
microfilme, microficha ou
assemelhado.

R$2,35

Fornecimento de Saldo com a
movimentação de um
período em terminal de
autoatendimento na rede 24
horas (por evento).

R$2,60

Fornecimento de Saldo com a
movimentação de um
período em terminal de
autoatendimento na rede
Internacional (por evento).

R$2,60

Fornecimento de Saldo com a
movimentação de um
período presencial ou em
terminal de autoatendimento
na rede Compartilhada (por
evento).

Saldo Pessoal

Saque terminal

Presencial

Terminal de
autoatendimen
to

Saque Banco 24
horas - (terminal
de
autoatendimento)
Saque Rede
Internacional (terminal de
autoatendimento)
Saque
Correspondente
Cooperativo

Depósito
identificado

R$2,80

Saque em guichê de caixa
além do número de saques
permitidos gratuitamente
por mês.

SAQUE COM
CARTÃO

R$2,30

Saque em terminal de
autoatendimento além dos
números de saques
permitidos gratuitamente e
dos pacotes de serviços
contratados por mês.

SAQUE COM
CARTÃO

R$6,00

Saque em terminal de
autoatendimento da rede 24
horas (por evento).

SAQUE COM
CARTÃO

R$8,00

Saque presencial ou em
terminal de autoatendimento
da rede internacional (por
evento).

SAQUE C/
CARTÃO CORRESPONDE
NTE

R$2,00

Saque presencial nos
correspondentes
cooperativos (por evento).

R$4,20

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

SAQUE COM
CARTÃO

DEP.DINHEIRO

Transferência de Recursos

DOC (Documento
de Crédito)

Presencial

DOC/TED
PESSOAL

R$18,50

Realização de transferência
de recursos por meio de
Documento de Crédito (DOC)
em guichê de caixa ou
mediantes outras formas de
atendimento pessoal.

TED
(Transferência
Eletrônica
Disponível)

Transferência
entre contas na
própria Instituição

R$9,50

Realização de transferência
de recursos por meio de
Documento de Crédito (DOC)
em terminal de
autoatendimento ou
mediante outras formas de
atendimento eletrônico
automatizado, sem
intervenção humana.

Internet

DOC/TED
INTERNET

R$9,50

Realização de transferência
de recursos por meio de DOC
pela Internet.

Presencial

DOC/TED
PESSOAL

R$18,50

Realização de transferência
de recursos por meio de
Transferência de Recursos

Eletrônico

DOC/TED
ELETRÔNICO

Eletrônico

DOC/TED
ELETRÔNICO

R$9,50

Internet

DOC/TED
INTERNET

R$9,50

Presencial

DÉB.TRANSF.
INTERCREDIS

R$1,50

Realização de transferência
de recursos por meio de
Transferência de Recursos
Disponível (TED) em
terminal de autoatendimento
ou mediante outras formas
de atendimento eletrônico
automatizado, sem
intervenção humana.
Realização de transferência
de recursos por meio de TED
pela Internet.
Realização de transferência
de recursos por meio de
Transferência de Recursos
entre contas na própria
instituição em guichê de
caixa ou mediante outras
formas de atendimento
pessoal.

Eletrônico/Int DÉB.TRANSF.IN
ernet
TERCREDIS

R$1,10

Realização de transferência
de recursos por meio de
Transferência de Recursos
entre contas na própria
instituição em terminal de
autoatendimento ou sem
intervenção humana,
inclusive internet.

Operações de Crédito

Adiantamento a depositante

ADIANT.DEPOSI
TANTE

R$59,00

Levantamento de
informações e avaliação de
viabilidade e de risco para
concessão de crédito em
caráter emergencial para
cobertura de saldo devedor
em conta de depósitos à vista
e de excesso sobre o limite
de cheque especial, cobrada
no máximo uma vez nos
últimos trinta dias.

R$20,00

Capitalização contínua de
quota-parte determinada
pelo Estatuto Social da
cooperativa.

Conta Capital

Capitalização continua

DEB.INTEGRALI
ZAÇÃO CAPITAL

(1) Nos termos da legislação vigente, o Custo Efetivo da Transação é informado em todos os
contratos de crédito.
(2) As tarifas de serviços da tabela foram estabelecidas em consonância com a Resolução
3.919, de 25.11.2010 e Resolução 4.021 de 29.09.2011, do Banco Central do Brasil. Estão
sujeitas a alterações.

