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TARIFAS BANCÁRIAS PESSOA FISICA QUE ENTRARÁ EM VIGOR A PARTIR DE 01/06/2019 
 

SERVIÇOS  

11- Cadastro  

11-1 – Confecção de cadastro para início relacionamento 49,00 

12 – Conta depósitos   

12.1 -  Fornecimento de 2º via de cartão com função débito 8,50 

12.2 -  Fornecimento de 2º via de cartão com função mov. Conta poupança 8,50 

12.3 -  Cheque – exclusão do cadastro de emitentes de cheques sem fundo (CCF)  55,00 

12.4 -  Cheque – contra ordem e oposição de pagamento de cheque 52,00 

12.5 -  Cheque – Fornecimento de folhas de cheque 12,00 

12.7– Deposito identificado 2,00 

12.8 – Fornecimento de extrato de um período conta dep. Avista e poup. Extr. (P) 2,50 

12.9 – Fornecimento de extrato mês conta deposito a vista e poup. Extr. (P) 3,00 

12-10 – Saque de conta de dep. A vista e poupança – Saque terminal rede 24 horas 7,00 

13 – Transferencia de recursos  

13.1 – Transferência agendada por meio Doc/Ted - Pessoal 15,50 

13.2 – Transferência agendada por meio Doc/Ted - Eletronico 15,50 

13.3 – Transferência agendada por meio Doc/Ted - Internet 15,50 

13.4 -  Transferência por meio de Doc Pessoal  15,50 

13.5 – Transferência por meio de Doc Internet 15,50 

13.6 - Transferência por meio de Doc  Eletronico 15,50 

13.7 - Transferência por meio de Ted  Pessoal 15,50 

13.8 – Transferência por meio de Ted Eletronico 9,50 

13.9 – Transferência por meio de Ted  Internet 9,50 

14 – Operações de crédito e de arrendamento mercantil  

14-1 – Concessão de adiantamento a depositante 33,00 

15 – Pacote padronizado pessoa natural  

15 – 1 -  Pacote padronizado pessoa física 33,00 

a- cartão de débito  

b- cartão de débito (2º via)  

c – Compensação de cheques depositados Ilimitado 

d- consultas via internet e celular    Ilimitado 

e – Confecção de cadastro para inicio relacionamento  Ilimitado 

f – Renovação cadastro (semestral)   1 

g – Extrato via terminal de auto atendimento ou balcão 2 

f – Folhas de cheque 20 

g – Saque em guichê de caixa (balcão) 6 

h- Saque no auto atendimento rede 24 horas 4 

I – Consulta saldo no auto atendimento rede 24 horas 2 

j – Transferência entre contas na própria instituição e internet ilimitado 

k – Transferência eletrônica (DOC) via internet 2 

l - Transferência eletrônica (DOC) pessoal 2 

m - Transferência eletrônica (TED) via internet 2 

n - Transferência eletrônica (TED) pessoal 1 

o – Extrato consolidado de tarifas 1 por ano 

16 – Cartão de Crédito  

16-1 – Anuidade – cartão sicoobcard mastercard clássico – carência 12 meses 105,00 

            Anuidade – cartão sicoobcard mastercard clássico - adicional – carência 12 meses 63,00 

16.2 – Anuidade – cartão sicoobcard mastercard gold – carência 12 meses 128,00 

           Anuidade – cartão sicoobcard mastercard gold – carência 12 meses 105,00 

16-2 – Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie – no país 11,00 

17 - Cobrança  

17-1 – Entrada com registro – por boleto emitido pelo cliente – banco correspondente 0,80 

17.2 – Carnê de pagamento com registro – banco correspondente 6,50 
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17.5 – Alteração vencimento/concessão de desconto – banco correspondente 6,10 

17.7 – Baixa por decurso de prazo banco correspondente 4,00 

17.8 – Encaminhamento para protesto  7,00 

17.9 – Manutenção de título vencido – banco correspondente 5,80 

17.10 – Prorrogação de vencimento 5,80 

17.11 – Sustação de protesto 7,00 

17.12 – Carta de Anuência 19,00 

17,13 – Liquidação com registro boleto Sicoob 2,20 

18 – Custódia de cheques  

18.1 – inclusão/exlusão/prorrogação de vencimento cheques em custódia – por cheque 0,90 

 

 

TARIFAS BANCÁRIAS PESSOA JURIDICA QUE ENTRARÁ EM VIGOR PARTIR DE 01/06/2019 

 
SERVIÇOS  

1 - Cadastro  

1.1 - Confecção ficha cadastral 49,00 

1.2 – Renovação ficha cadastral 49,00 

2- Cartão Magnético   

2.1 – Cartão crédito sicoobcard mastercard empresarial- anuidade adicional 136,00 

2.2 – Saque com cartão terminal rede 24 horas  7,80 

2.3 – Consulta saldo com cartão terminal rede 24 horas 2,60 

2.4 – fornecimento 2º via cartão debito poupança e conta corrente   7,00 

3 - Cheque  

3.2 – Talão – 10 folhas 10,50 

3.3 – Talão 20 folhas – (segundo talão no mês) 19,00 

3.4 - Cheque devolvido por insuficiência de fundos  - motivo 11 31,00 

3.5 – Cheque devolvido por insuficiência de fundos – motivo 12  31,00 

3.6 – Cheque devolvido motivo 14 31,00 

3.7 – Cheque devolvido motivo 20 12,00 

3.8  - Cheque motivo 21 37,00 

3.9 – Cheque devolvido motivo 22  12,00 

3.10 - Cheque devolvido motivo 24 12,00 

3.11 - Cheque devolvido motivo 31  12,00 

3.12 - Cheque devolvido motivo 33 ao motivo 35 12,00 

3.13 – Cheque devolvido motivo 36  e 37 12,00 

3.14 – Cheque devolvido motivo 40  12,00 

3.15 - Cheque devolvido motivo 43 12,00 

3.16 - Cheque devolvido motivo 44 12,00 

3.17 - Cheque devolvido motivo 45 ao motivo 47 0,60 

3.18 - Cheque devolvido motivo 49 0,60 

3.19 - Oposição sustação de pagamento de cheque 37,00 

3.20 - Inclusão no cadastro de cheque sem fundo 55,00 

3.21 - Exclusão do cadastro de cheques sem fundo 55,00 

3.22 – Acatamento cheques s/ provisão fundos 37,00 

3.23 – Cobrança de cheque por compensação valor igual ou superior a R$ 5.000,00 0,09% 

4 – Conta Corrente  

4.1 - Concessão de cheque especial/conta garantida  35,00 

4.2 - Renovação de cheque especial/conta garantida 35,00 

4.3 – Adiantamento a depositante, inclusive excesso limite cheque especial 37,00 

4.4 – Solicitação cliente bancário desde 15,50 

5 – Movimentação de Recursos  

5.1 -  Transferência por meio de Doc Pessoal  15,50 

5.2 – Transferência por meio de Doc Internet 9,50 

5.3 - Transferência por meio de Doc  Eletrônico 9,50 

5.4 - Transferência por meio de Ted  Pessoal 15,50 

5.5 – Transferência por meio de Ted Eletrônico 9,50 
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5.6 – Transferência por meio de Ted  Internet 9,50 

6 - Extrato de conta  

6.1 – Fornecimento de extrato de um período conta dep. Avista e poup. Extr. (P) 3,00 

6.2 – Fornecimento de extrato mês conta deposito a vista e poup. Extr. (P)  3,00 

6.3 - Cópias microfilmes, microfichas ou assemelhados 3,00 

7 - Cobrança  

7-1 – Entrada com registro – por boleto emitido pelo cliente – banco correspondente 0,80 

7.2 – Carnê de pagamento com registro – banco correspondente 4,50 

7.5 – Alteração vencimento/concessão de desconto – banco correspondente 5,70 

7.6 – transferência de carteira simples para descontos 3,00 

7.7 – Baixa por decurso de prazo banco correspondente 6,00 

7.8 – Encaminhamento para protesto  7,00 

7.9 – Manutenção de título vencido – banco correspondente 6,00 

7.10 – Prorrogação de vencimento  6,00 

7.11 – Sustação de protesto 7,00 

7.12 – Carta de Anuência 25,00 

7,13 – Liquidação com registro boleto Sicoob 1,80 

8 - Crédito  

8.1 – Abertura de Crédito 35,00 

8.2 – Renegociação da dívida 35,00 

8.3 – Substituição de Garantia 35,00 

8.4 – Custodia Cheque Pre- datado - – inclusão/exclusão/prorrogação de vencimento – por cheque 0,80 

8.5 – Tarifa de indlusão de gravames 115,00 

8.6 – Aditamento de contratos 35,00 

9 – Pacote padronizado pessoa jurídica   

9 – 1 - Pacote padronizado pessoa jurídica 60,50 

a- cartão de débito 1 

b- cartão de débito (2º via) 1 

c – Compensação de cheques depositados Ilimitado  

d- consultas via internet e celular    Ilimitado 

e – Confecção de cadastro para início relacionamento  Incluído  

f – Renovação cadastro (semestral)   4 

g – Extrato via terminal de auto atendimento ou balcão 4 

f – Folhas de cheque 40 

g – Saque em guichê de caixa (balcão) 8 por mês  

h- Saque no auto atendimento rede 24 horas 5 

I – Consulta saldo no auto atendimento rede 24 horas 2 

j – Transferência entre contas na própria instituição e internet 4 

k – Transferência eletrônica (DOC) via internet 2 

Base levantamento em Janeiro, Fevereiro  

 


