Tarifas de Serviços para Pessoa Fisíca
LISTA DE SERVIÇOS
1

DESCRIÇÃO NO EXTRATO

VALOR DA TARIFA (R$) FATO GERADOR DA COBRANÇA

CADASTRO
1.1
TAR.REF.CADASTRO

30,00

Realização de pesquisa em serivços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao ínicio do
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou poupança ou
contratação de operação de crédito, não podendo ser cobrada cumulativamente.

Fornecimento de 2ª via de cartão com
função débito

2ª VIA DE CARTÃO DÉBITO

12,50

Confecção e emissão de novo cartão com a função débito, restrito a casos de pedidos
de reposição formulados pelo dentetor da conta, decorrente de perda, roubo, furto
danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

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

2ª VIA DE CARTÃO POUPANÇA

12,50

Confecção e emissão de novo cartão de poupança, restrito a casos de pedidos de
reposição formulados pelo dentetor da conta, decornete de perda, roubo, furto,
danificaçaõ e outros motivos não imputaveis à instituição emitente.

TAR.REF.EXCLUSÃO DO CCF/SERASA

47,50

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

TAR.REF SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO

30,00

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

TAR.REF.FOLHA DE CHEQUE

1,30

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

23,50

Emissão de cheque administrativo

13,00

Confecção e fornecimento de 10 folhas de cheque TB/TBG.

TAR.REF.SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

0,25

Realização da guarda de cheques pré-datados dos associados na cooperativa para
depósito futuro em sua conta corrente.

Presencial ou Pessoal

TAR.REF.SAQUE PESSOAL

2,25

Saque em guiche de caixa além do número de saques permetidos gratuitamente por
mês.

Terminal de autoatedimento

TAR.REF.SAQUE TERMINAL

1,75

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

Confecção Cadastral

2

CANAIS DE ENTREGA

Vigente a partir de 07/03/2016

Presencial

CONTAS DE DEPÓSITOS
2.1 Cartão
2.1.1

2.1.2

12.2 Cheque
12.2.1
Exclusão do Cadastro de Emitentes de
Cheques sem fundos (CCF) (1)
12.2.2

2.2.3

2.2.4
2.2.5
2.2.6

Contra-ordem (ou revogação) e
oposição (ou sustação) ao pagamento
de cheque (2)
Fornecimento de folhas de cheques
(3)

TAR.REF.EMISSÃO DE CHEQUE
ADMINISTRATIVO
TAR.REF.TAL. CHEQUE TB/TBG (10
FOLHAS)

Cheque Administrativo
Fornecimento de folhas de Cheque
TB/TBG (10 FOLHAS)
Custódia de Cheques pré-datado (Por
unidade)

2.3 Saque
2.3.1
Saque de conta de depósitos à vista

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

Saque rede Cirrus

Terminal de autoatedimento

REDE CIRRUS

6,10

Saque em terminal de autoatendimento da rede CIRRUS (por enveto).

Saque Rede 24 horas

Terminal de autoatedimento

BANCO 24 HORAS

3,80

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

Saque Rede Compartilhada

Presencial / Terminal de
autoatedimento

SAQUE REDE COMPARTILHADA

5,38

Saque Rede Intercional

Terminal de autoatedimento

SAQUE REDE INTERNACIONAL

7,59

Saque Correspondente

Terminal de autoatedimento

SAQUE CORRESPONDENTE

1,75

Saque presencial nos correspondentes cooperativos (por enveto).

TAR.REF.DEPÓSITO
IDENTIFICADO

3,85

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

Presencial ou Pessoal*

TAR.REF.EXTRATO MÊS(P)

2,60

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em guiche de
caixa ou por outras formas de atendimento pessoal, tais como atendimento telefônico
realizado pelo atendente, além do número permitido gartuitamente ou incluso no
pacote de serviços.

Terminal de autoatedimento e
outros meios eletrônicos

TAR.REF.EXTRATO MÊS(E)

1,75

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em terminal de
autoatendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana, além do número
permitido gartuitamente ou incluso no pacote de serviço

Ext. mensal de conta de dep. à
vista e poup. p/um período

TAR.REF.EXTRATO MÊS(C)

1,35

TAR.REF.EXTRATO MOVIMENTO(P)

2,60

TAR.REF.EXTRATO MOVIMENTO(E)

1,75

TAR.REF.EXTRATO MOVIMENTO(C)

2,60

Fornecimento de extrato com a movimentação de um periodo nos correspondentes,
além do número permitido gartuitamente ou incluso no pacote de serviço

TAR.REF.MICROFILME (P)

5,50

Fornecimento de cópia de microfilme, milcroficha ou assemelhado.

2.4 Depósitos
2.4.1
Depósito Identificado
2.5 Consulta - Extratos
2.5.1

Fornecimento de extrato mensal de
conta de depósitos à vista.

2.5.2
Presencial ou Pessoal*
Fornecimento de extrato de um
Terminal de autoatedimento e
periodo de conta de depósitos à vista. outros meios eletrônicos
Forn. de ext. de um periodo
conta dep. à vista e poup

Fornecimento de cópia de microfilme,
microficha ou assemelhado (4)
2.5.4
2.5.5
2.5.6

Consulta Saldo Rede Cirrus

Terminal de autoatedimento

Consulta Saldo Rede 24 horas

Terminal de autoatedimento

Consulta Saldo Rede Internacional

Terminal de autoatedimento

2.5.7
Consulta Saldo Rede Compartilhada

Presencial / Terminal de
autoatedimento

TAR REF. CONSULTA SALDO REDE
CIRRUS (E)
TAR REF. CONSULTA SALDO REDE 24H
(E)
TAR REF. CONS. SALDO REDE
INTERNACIONAL (E)
TAR REF. CONSULTA REDE
COMPARTILHADA (P/E)

1,50
1,60
1,50
1,80

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

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias nos
correspondentes, além do número permitido gartuitamente ou incluso no pacote de
serviço
Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em guiche de caixa ou
por outras formas de atendimento pessoal, tais como atendimento telefônico realizado
pelo atendente.
Fornecimento de extrato com a movimentação de um periodo em terminal de
autoatendimento ou por outras formas de atendiemnto eletrônico automatizado, sem
intervenção humana.

Fornecimento de Saldo com a movimentação de um peíiodo em terminal de
autoatendimento na rede CIRRUS (Por Evento).
Fornecimento de Saldo com a movimentação de um período em terminal de
autoatendimento na rede 24 horas (Por Evento).
Fornecimento de Saldo com a movimentação de um período em terminal de
autoatendimento na rede Internacional (Por Evento).
Fornecimento de Saldo com a movimentação de um período presencial ou em
terminal de autoatendimento na rede Compartilhada (Por Evento).

(1.) A tarifa de Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos é cobrada por cheque a ser excluído.
(2.) A tarifa de contra-ordem e oposição por evento.
(3.) A tarifa de fornecimento de folhas de cheques é cobrada a partir da 11ª folha recebida
(P) Presencial ou Pessoal
(E) Eletrônico
(I) Internet
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Tarifas de Serviços para Pessoa Fisíca
LISTA DE SERVIÇOS

Vigente a partir de 07/03/2016

CANAIS DE ENTREGA

DESCRIÇÃO NO EXTRATO

Presencial ou Pessoal

DOC Pessoal (P)

15,75

Realização de transferência de recursos por meio de Documento de Crédito (DOC) em
guichê de caixa ou mediantes outras fromas de atendimento pessoal, incluindo o
atendimento telefônico realizado por atendente.

Terminal de autoatedimento
e outros meios eletrônicos

DOC Eletrônico (E)

8,05

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 Internet (I)

8,05

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

Presencial ou Pessoal

TED Pessoal (P)

15,75

Realização de transferência de recursos por meio de Transferência de Recursos
Disponível (TED) em guichê de caixa ou mediantes outras fromas de atendimento
pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente.

Terminal de autoatedimento
e outros meios eletrônicos

TED Eletrônico (E)

8,05

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.

Internet

TED Internet (I)

8,05

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

DOC/TED Agendada (P)

15,75

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC e TED em guichê
de caixa ou mediantes outras fromas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento
telefônico realizado por atendente.

DOC/TED Agendada (E)

8,05

Internet

DOC/TED Agendada (I)

8,05

Presencial ou Pessoal*

TRANSF.RECURSO (P)

1,15

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, tais como atendimento telefônico realizado por atendente, alem
do número permitido gratuitamente por mês.

TRANSF.RECURSO (E/I)

0,95

Realização de transferência de recursos por meio 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.

ORDEM PAGEMENTO

25,00

Realização de ordem de pagamento

ADIANT. DEPOSITANTE

50,50

Levantamento de informaçoes e avaliação de viabilidade e de risco para concessão de
crédito em carter 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 ultimos trinta dias.

ANUIDADE DE CARTÕES

80,00

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.

VALOR DA TARIFA (R$) FATO GERADOR DA COBRANÇA

3 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
3.1

Transferência por meio de DOC

3.2

Transferência por meio de TED

3.3
Presencial ou Pessoal
Tranferêcias agendada por meio de
DOC/TED
Terminal de autoatedimento

3.4

Tranferência entre contas na própria
instituição

Ordem de Pagemento
3.5
4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.1
Concessão de adiantamento a
depositante
4.2

Anuidade de Cartão Crédito Basico

Terminal de autoatedimento
e outros meios eletrônicos,
inclusive internet

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC e TED em terminal
de autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico
automatizado, sem intervenção humana.
Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC e TED pela
Internet.

(P) Presencial ou Pessoal
(E) Eletrônico
(I) Internet
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Tarifas de Serviços para Pessoa Jurídica
LISTA DE SERVIÇOS

COBRANÇA POR

VALOR DA TARIFA (R$)

Confecção de cadastrado para inicio de relacionamento

Conta

30,00

Renovação Cadastral a cada 180 dias

Conta

30,00

Consultas a serviços de proteção ao crédio

Por evento

Isento

Solicitação de Cliente Bancario deste

CONTA CORRENTE E POUPANÇA

Cadastro

Cartão de Débito

Por evento

3,30

Emissão / Reemissão / Renovação (Por Cartão)

Evento

12,50

CCF - Inclusão de Ocorrencia / Cancelamento de inclusão agendada

Cheque

14,65

CCF - Exclusão de Ocorrencia (taxa BACEN/SERASA)

Cheque

47,00

Cheque Administrativo

Cheque

23,10

Compensação de Cheque Depositado

Cheque

Isento

Compensação de Cheque Emitido

Cheque

Isento

Tarifa de Pré-deposito sobre Cheque Superior a R$ 5.000,00 - (percentual aplicado sobre o valor)

Cheque

0,00

Por evento

30,00

Por evento

30,00

Contra Ordem (Sustação/Revogação)
Contra ordem provisoria - Autoatendimento
Cheque

Manutenção

Extratos

Folha de Cheques

Folha

1,30

Folha de Cheques TB/TBG - (10 Folhas)

Talão

13,00

Folha de Cheques TB/TBG - (20 Folhas)

Talão

26,00

Fomulario Continuo - 1 via

Folha

1,30

Fomulario Continuo - 2 via

Folha

1,30

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

Cheque

45,00

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

Cheque

45,00

Devoluções de Cheques demais motivos - (Motivos 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, e 29)

Cheque

Isento

Tarifa de Acatamento de Cheques

Evento

57,00

Conta corrente Ativa (mensal)

Conta

20,30

Conta Corrente Inativa há mais de 180 dias (mensal)

Conta

16,30

Extrato mensal (P)

Extrato

2,60

Extrato mensal (E)

Extrato

1,75

Extrato mensal (C)

Extrato

2,60

Extrato Movimento (P)

Extrato

2,60

Extrato Movimento (E)

Extrato

1,75

Extrato Movimento (C)

Extrato

2,60

Extrato Difirenciado CCO

Extrato

3,85

Extrato Difirenciado Poupança

Extrato

3,85

Copia

6,05

Rede Cirrus - (terminal)

Evento

1,50

Rede 24 horas

Evento

1,60

Rede Interncional

Evento

1,50

Rede Compartilhada

Evento

1,80

Saque Pessoal

Saque

2,25

Saque termnal

Saque

1,75

Rede Compartilhada - (terminal de autoatendimento)

Saque

5,90

Banco 24 horas - (terminal de autoatendimento)

Saque

4,10

Rede Cirrus - (terminal de autoatendimento)

Saque

6,65

Rede Internacional - (terminal de autoatendimento)

Saque

8,35

Corresponte Cooperativo

Saque

4,40

Débito manual em conta corrente / Saque sem cartão

Débito

3,85

Microfilme

Saldos

Saques e Débitos

Depósito identificado
DOC -( Documento de Crédito)

TED (Transferência Eletrônica
Disponível)

Transferência de valor e Depósito

Transferência Agendada de DOC / TED

Operação

3,15

Agência (P)

Emissão

15,75

Autoatendimento - ATM (E)

Emissão

8,05

Internet Banking (I)

Emissão

8,05

Agência (P)

Emissão

15,75

Autoatendimento - ATM (E)

Emissão

8,05

Internet Banking (I)

Emissão

8,05

Agência (P)

Emissão

15,75

Autoatendimento - ATM (E)

Emissão

8,05

Internet Banking (I)

Emissão

8,05

Agência (P)

Emissão

1,15

Canal Eletrônico (E/I)

Emissão

0,95

Transferência entre contas na própria
Instituição

EMPRÉSTIMOS E SERVIÇOS
Adiatamento a depositante / Excesso sobre o limite (cobertura de saldo devedor ou limete ultrapassado
Operações de Emprestimos
(Contratação)

Conta Garantida

Por evento

57,00

Abertura de crédito

Por evento

495,00

Renegociação de dívida

Por evento

Substituição de Garantia

Por evento

Rescisão de Contratual (Quitação antecipada)

Por evento

Tarifa de liberação de Limite Conta Garantida

Evento

44,00

Tarifa de Renovação de Limite Conta Garantida

Evento

44,00

Tarifa de Renovação de Limite Conta Garantida/Cartão

Evento

44,00

Cartão múltiplo-internacional-anuidade do contrato (Por Cartão)
Cartões de Crédito

Serivços Custódias de Cheques

A cada 360 dias

Débito, saque e garantia de cheque-confecção do cartão

Cartão múltiplo adicional-Nacional/intern.-anuidade do contrato (Por cartão)

A cada 360 dias

Empresarial SicoobCard - Anuidade

A cada 360 dias

Custódia de cheque Pré-datado

(P) Presencial ou Pessoal

Cheque

Vigente a partir de 07/03/2016

(E) Eletrônico
(I) Internet
Valores Estabelecidos pelo Sicoob Norte Sul
Central de Relacionamento (73) 3254 1965 - Informações, Reclamações, Sugestões e Elogios
Ouvidoria Sicoob - 0800 725 0996

BACEN - 0800 979 2345
www.sicoob-ba.coop.br

220,00

