Divulgada em: 19/03/2018

Vigência em: 19/04/2018

TABELA DE TARIFAS
(a) - Tarifa alterada, (i) - Tarifa incluída
LISTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

VALOR

LISTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

UNIDADE

MÁXIMO

PESSOA JURÍDICA

CADASTRO
Confecção de ficha cadastral
Renovação de ficha cadastral
Consulta serviço proteção ao crédito

Por associado
Por evento
Por evento

R$ 0,00
R$ 20,00
R$ 0,00

CHEQUES
Talonário de cheques (10 folhas)
Cheque administrativo
Cheque devolvido por motivo 11
Cheque devolvido por motivo 12
Cheque devolvido por motivo 21
Cheque devolvido por motivo 22
Cheque devolvido por motivo 31
Cheque devolvido por motivo 48
Oposição/sustação pagamento de cheque
Exclusão do Cadastro Cheques sem fundo
Tarifa de acatamento de cheque s/prov. fundos
Cobrança de cheque p/compensação

Por Folha (10)
Por Folha
Por Cheque
Por Cheque
Por Cheque
Por Cheque
Por Cheque
Por Cheque
Por Cheque
Por Evento
Por Cheque
Por Evento

R$ 11,00
R$ 0,00
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 15,00
R$ 10,00
R$ 40,00
R$ 0,00
-

PESSOA JURÍDICA

Cobrança de cheque por compensação com Valor =
Por Cheque
ou > R$ 5.000,00

0,00%

CONTA CORRENTE
Manutenção de conta inativa
Concessão de limite Conta Garantida
Renovação de limite Conta Garantida
Débito autorizado em conta-corrente

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Por Conta
Por Conta
Por Conta
Por Operação

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
Transferência de recursos por meio de DOC
presencial ou pessoal(P)

Por operação

Transferência de recursos por meio de DOC
eletrônico(E)

Por operação

Transferência de recursos por meio de DOC pela
Internet(I)

Por operação

Transferência de recursos por meio de TED
presencial ou pessoal(P)

Por operação

Transferência de recursos por meio de TED
eletrônico(E)

Por operação

Transferência de recursos por meio de TED pela
internet(I)

Por operação

Transferência agendada por meio de DOC/TED DOC/TED agendado(P)

Por operação

Transferência agendada por meio de DOC/TED DOC/TED agendado(E)

Por operação

Transferência agendada por meio de DOC/TED DOC/TED agendado(I)

Por operação

R$ 10,00
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 10,00
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 10,00
R$ 8,00
R$ 8,00

(a)

(a)

VALOR
UNIDADE

MÁXIMO

COBRANÇA
Contratação Ativa
Tarifa de postagem
Cobrança simples - com registro
Cobrança simples - sem registro
Prorrogação de vencimento
Carnê de pagamento
Baixa de título com registro
Baixa de título sem registro
Manutenção de título vencido
Envelopamento de documentos
Comandos diversos
Boletos auto-copiativos
Transferência de carteira
Retorno de carteira

Por borderô
Por postagem
Por título
Por título
Por título
Por título
Por título
Por título
Por período de 30 dias
Por envelope
Por comando
Por boleto
Por boleto
Por boleto

R$ 30,00
R$ 0,00
R$ 2,50
R$ 0,00
R$ 0,74
R$ 2,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,74
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

COBRANÇA - BANCO CORRESPONDENTE
Envio para protesto
Cobrança simples - com registro
Carnê de pagamento
Prorrogação de vencimento
Registro meio eletrônico
Baixa de título
Manutenção de título vencido
Sustação de protesto
Comandos diversos
Carta para anuência

Por ocorrência
Por título
Por título
Por título
Por título
Por título
por período de 30 dias
Por ocorrência
Por comando
Por carta

-

CUSTÓDIA DE CHEQUES
Inclusão de documento
Retirada/Baixa de documento
Porrogação /alteração de vencimento
Baixa de documento
Transferencia de carteira

Por cheque
Por cheque
Por cheque
Por cheque
Por cheque

R$ 0,50
R$ 0,50
R$ 0,50
R$ 0,50
R$ 0,50

OUTROS SERVIÇOS
Cópias de microfilmes, microfichas ou
assemelhados
Atestado de idoneidade
Solicitação de cliente bancário desde
Integralização de cotas obrigatórias
Serviço de Malote
Cópia de documentos (cheque, contratos)
Alteração dados cadastrais (antes do venc)
Declarações
Alteração de cartão de autógrafos

Por emissão
R$ 6,00
Por emissão
Por chamada
Por associado
Por operação
Por documento
Por ocorrência
Por declaração
Por ocorrência

R$ 15,00
R$ 5,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

1-2

Divulgada em: 19/03/2018

Vigência em: 19/04/2018

TABELA DE TARIFAS
(a) - Tarifa alterada, (i) - Tarifa incluída
LISTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
PESSOA JURÍDICA

UNIDADE

VALOR

LISTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

MÁXIMO

PESSOA JURÍDICA

SAQUE
Saque pessoal
Saque em terminal eletrônico
Saque em correspondente

Por Operação
Por Operação
Por Operação

R$ 2,00
R$ 3,74
R$ 3,74

EXTRATO DE CONTA
Extrato Mês - (P)
Extrato Mês - (E) (C)
Extrato Mês - (I)
Extrato Movimento - (P)
Extrato Movimento - (E) (C)
Extrato Movimento - (I)

Por emissão
Por emissão
Por emissão
Por emissão
Por emissão
Por emissão

R$ 2,00
R$ 2,00
R$ 0,00
R$ 2,00
R$ 2,00
R$ 0,00

,
SICOOB SALÁRIO

(a)

(a)

VALOR
UNIDADE

MÁXIMO

Registro de gravame
Baixa de gravame
Substituição de garantia
Aditamento de contratos
Renegociação de Dívida

Por registro
Por baixa
Por operação
Por operação
Por operação

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0,00%

SAQUE NA REDE EXTERNA
Rede Cirrus/Plus
Rede 24 Horas
RETIRADA - Exterior
Rede Compartilhada

Por Operação
Por Operação
Por Operação
Por Operação

R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 8,00

CONSULTA E/OU OCORRÊNCIA/TRANSAÇÕES REJEITADAS NA REDE
EXTERNA
Rede Cirrus

Por Operação

R$ 2,00

(i)

Rede 24 horas

Por Operação

R$ 2,00

(i)

Emissão de cartão sicoob salário

Por cartão

R$ 0,00

Rede Compartilhada

Por Operação

R$ 2,00

(i)

Tarifa por crédito

Por crédito

R$ 0,00

Rede Internacional

Por Operação

R$ 2,00

(i)

CRÉDITOS

SERVIÇOS ESPECIAIS

Borderô - Desconto de títulos

Por operação

R$ 30,00

Prorrogação venc. cheque descontado

Por operação

R$ 0,50

Baixa/retirada de cheque descontado

Por operação

R$ 0,50

Transferência de carteira descontada

Por operação

R$ 0,50

Repasse recursos (BNDES)

Por emissão

-

Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)

Por operação

R$ 0,00

Operações de Microcrédito

Por chamada

-

Operação de Crédito Rural (RPL, Funcafé,
Recursos Obrigatórios) 0,5% do valor
liberado.

Máximo

-

Mínimo

-

(P) Pessoal (E) Eletrônico (C) Correspondente (I) Internet

Valores estabelecidos, observados o Código de Defesa do Consumidor, as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010, nº 4.021,
de 29.09.2011. e nº 4.196, de 15.03.2013, do CMN - Conselho Monetário Nacional, e demais normas relacionadas
emitidas pelo Banco Central do Brasil. emitidas pelo Banco Central do Brasil.
Ouvidoria Sicoob - 0800 725 0996 e ww.sicoob.com.br

Central de Atendimento Sicoob: 0800 642 0000

Banco Central: 0800 979 2345 OU 145

Ouvidoria BANCOOB e BANCOOB DTVM - 0800 646 4001

Deficiente auditivo e de fala - 0800 940 0458

Canal de comunicação de indícios de ilicitude
https://www.sicoob.com.br/sdmcr/home/informacao.asp

2-2

EMPRESARIAL PLUS
Valor Individual (R$)*

Quantidade Incluída
no Pacote

Quantidade de Serviços Gratuitos
no Mês**

11,00

2

0

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

3,74

2

0

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

3,74

1

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

1

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

1

Transferência entre contas na própria instituição

0,00

4

Transferência por meio de TED

8,00

2

20,00

1

Produtos e Serviços
Conta de Depósitos - Cheque

Fornecimento de folhas de cheque
Conta de Depósitos - Saque

Conta de Depósitos - Consulta

0

Transferência de Recursos

0

Outros

Renovação do cadastro

0

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

73,22

Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)

18,00

Economia em relação a utilização (R$)

55,22

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas individuais. Para efeito de cálculo do "Valor total dos serviços, considerando sua utilização
(R$)" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas
Pessoa Jurídica em vigor.
INFORMAÇÕES GERAIS:
a) As franquias dos pacotes são mensais, não cumulativas para meses subsequentes, e exclusivas para movimentação da conta corrente;
b) A adesão, a alteração, ou o cancelamento do Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opções de débito da tarifa entre os dias 1 e 28. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior em que
houver saldo disponível;
d) Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de
antecedência;
e) As consultas aos serviços de extratos no canal Internet são gratuitas e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia pacote.
Valores estabelecidos pelo Sicoob, observados o Código de Defesa do Consumidor, as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013,
do CMN - Conselho Monetário Nacional, e demais normas relacionadas emitidas pelo Banco Central do Brasil.

Central de Atendimento Sicoob: 0800 642 0000
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996
Banco Central do Brasil: 0800 979 2345

EMPRESARIAL BASICO
Valor Individual (R$)*

Quantidade Incluída
no Pacote

Quantidade de Serviços Gratuitos
no Mês**

11,00

1

0

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

3,74

2

0

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

3,74

1

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

1

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

1

0,00

2

0

20,00

1

0

Produtos e Serviços
Conta de Depósitos - Cheque

Fornecimento de folhas de cheque
Conta de Depósitos - Saque

Conta de Depósitos - Consulta

0

Transferência de Recursos

Transferência entre contas na própria instituição
Outros

Renovação do cadastro

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

46,22

Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)

0,00

Economia em relação a utilização (R$)

46,22

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas individuais. Para efeito de cálculo do "Valor total dos serviços, considerando sua utilização
(R$)" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas
Pessoa Jurídica em vigor.
INFORMAÇÕES GERAIS:
a) As franquias dos pacotes são mensais, não cumulativas para meses subsequentes, e exclusivas para movimentação da conta corrente;
b) A adesão, a alteração, ou o cancelamento do Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opções de débito da tarifa entre os dias 1 e 28. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior em que
houver saldo disponível;
d) Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de
antecedência;
e) As consultas aos serviços de extratos no canal Internet são gratuitas e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia pacote.
Valores estabelecidos pelo Sicoob, observados o Código de Defesa do Consumidor, as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013,
do CMN - Conselho Monetário Nacional, e demais normas relacionadas emitidas pelo Banco Central do Brasil.

Central de Atendimento Sicoob: 0800 642 0000
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996
Banco Central do Brasil: 0800 979 2345

EMPRESARIAL
Valor Individual (R$)*

Quantidade Incluída
no Pacote

Quantidade de Serviços Gratuitos
no Mês**

11,00

2

0

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

3,74

2

0

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

3,74

1

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

1

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

1

Transferência entre contas na própria instituição

0,00

2

Transferência por meio de TED

8,00

1

20,00

1

Produtos e Serviços
Conta de Depósitos - Cheque

Fornecimento de folhas de cheque
Conta de Depósitos - Saque

Conta de Depósitos - Consulta

0

Transferência de Recursos

0

Outros

Renovação do cadastro

0

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

65,22

Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)

12,00

Economia em relação a utilização (R$)

53,22

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas individuais. Para efeito de cálculo do "Valor total dos serviços, considerando sua utilização
(R$)" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas
Pessoa Jurídica em vigor.
INFORMAÇÕES GERAIS:
a) As franquias dos pacotes são mensais, não cumulativas para meses subsequentes, e exclusivas para movimentação da conta corrente;
b) A adesão, a alteração, ou o cancelamento do Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opções de débito da tarifa entre os dias 1 e 28. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior em que
houver saldo disponível;
d) Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de
antecedência;
e) As consultas aos serviços de extratos no canal Internet são gratuitas e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia pacote.
Valores estabelecidos pelo Sicoob, observados o Código de Defesa do Consumidor, as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013,
do CMN - Conselho Monetário Nacional, e demais normas relacionadas emitidas pelo Banco Central do Brasil.

Central de Atendimento Sicoob: 0800 642 0000
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996
Banco Central do Brasil: 0800 979 2345

EMPRESARIAL PREMIUM
Valor Individual (R$)*

Quantidade Incluída
no Pacote

Quantidade de Serviços Gratuitos
no Mês**

11,00

2

0

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

3,74

1

0

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

3,74

4

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

1

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

1

Transferência entre contas na própria instituição

0,00

20

Transferência por meio de TED

8,00

5

20,00

2

Produtos e Serviços
Conta de Depósitos - Cheque

Fornecimento de folhas de cheque
Conta de Depósitos - Saque

Conta de Depósitos - Consulta

0

Transferência de Recursos

0

Outros

Renovação do cadastro

0

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

124,70

Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)

30,00

Economia em relação a utilização (R$)

94,70

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas individuais. Para efeito de cálculo do "Valor total dos serviços, considerando sua utilização
(R$)" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas
Pessoa Jurídica em vigor.
INFORMAÇÕES GERAIS:
a) As franquias dos pacotes são mensais, não cumulativas para meses subsequentes, e exclusivas para movimentação da conta corrente;
b) A adesão, a alteração, ou o cancelamento do Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opções de débito da tarifa entre os dias 1 e 28. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior em que
houver saldo disponível;
d) Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de
antecedência;
e) As consultas aos serviços de extratos no canal Internet são gratuitas e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia pacote.
Valores estabelecidos pelo Sicoob, observados o Código de Defesa do Consumidor, as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013,
do CMN - Conselho Monetário Nacional, e demais normas relacionadas emitidas pelo Banco Central do Brasil.

Central de Atendimento Sicoob: 0800 642 0000
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996
Banco Central do Brasil: 0800 979 2345

EMPRESARIAL INTERNET
Valor Individual (R$)*

Quantidade Incluída
no Pacote

Quantidade de Serviços Gratuitos
no Mês**

Transferência entre contas na própria instituição

0,00

10

0

Transferência por meio de TED

8,00

5

20,00

1

Produtos e Serviços
Transferência de Recursos

Outros

Renovação do cadastro

0

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

60,00

Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)

22,00

Economia em relação a utilização (R$)

38,00

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas individuais. Para efeito de cálculo do "Valor total dos serviços, considerando sua utilização
(R$)" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas
Pessoa Jurídica em vigor.
INFORMAÇÕES GERAIS:
a) As franquias dos pacotes são mensais, não cumulativas para meses subsequentes, e exclusivas para movimentação da conta corrente;
b) A adesão, a alteração, ou o cancelamento do Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opções de débito da tarifa entre os dias 1 e 28. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior em que
houver saldo disponível;
d) Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de
antecedência;
e) As consultas aos serviços de extratos no canal Internet são gratuitas e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia pacote.
Valores estabelecidos pelo Sicoob, observados o Código de Defesa do Consumidor, as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013,
do CMN - Conselho Monetário Nacional, e demais normas relacionadas emitidas pelo Banco Central do Brasil.

Central de Atendimento Sicoob: 0800 642 0000
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996
Banco Central do Brasil: 0800 979 2345

PACOTE COOPERADO PESSOA JURIDICA
Valor Individual (R$)*

Quantidade Incluída
no Pacote

Quantidade de Serviços Gratuitos
no Mês**

11,00

1

0

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

3,74

4

0

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

3,74

4

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

2

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

2

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança

2,00

2

Produtos e Serviços
Conta de Depósitos - Cheque

Fornecimento de folhas de cheque
Conta de Depósitos - Saque

Conta de Depósitos - Consulta

0

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

52,92

Valor mensal cobrado pelo pacote (R$)

0,00

Economia em relação a utilização (R$)

52,92

* Valor individual de tarifa utilizado no somatório das tarifas individuais. Para efeito de cálculo do "Valor total dos serviços, considerando sua utilização
(R$)" é considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.

As transações que excederem os limites estabelecidos na franquia serão tarifadas de acordo com a Tabela de Tarifas
Pessoa Jurídica em vigor.
INFORMAÇÕES GERAIS:
a) As franquias dos pacotes são mensais, não cumulativas para meses subsequentes, e exclusivas para movimentação da conta corrente;
b) A adesão, a alteração, ou o cancelamento do Pacote de Serviços serão válidos somente a partir do 1º dia do mês seguinte ao que forem efetivados;
c) Opções de débito da tarifa entre os dias 1 e 28. Não havendo saldo suficiente no dia escolhido, o débito será efetuado em qualquer dia posterior em que
houver saldo disponível;
d) Quantidades e valores estão sujeitos a alterações. A informação ao cliente ocorrerá por meio da Tabela de Tarifas divulgada com 30 dias de
antecedência;
e) As consultas aos serviços de extratos no canal Internet são gratuitas e não são contabilizadas para fins de consumo da franquia pacote.
Valores estabelecidos pelo Sicoob, observados o Código de Defesa do Consumidor, as Resoluções nº 3.919, de 25.11.2010 e nº 4.196, de 15.03.2013,
do CMN - Conselho Monetário Nacional, e demais normas relacionadas emitidas pelo Banco Central do Brasil.

Central de Atendimento Sicoob: 0800 642 0000
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996
Banco Central do Brasil: 0800 979 2345

