TABELA DE TARIFAS
SERVIÇOS

UNIDADE
DE
COBRANÇA

PF

PJ

Cheque administra�vo

Por folha

R$ 20,00

R$ 20,00

Devolução de cheque
mo�vo 11

Por evento

R$ 29,50

R$ 29,50

Devolução de cheque
mo�vo 12

Por evento

R$ 29,50

R$ 29,50

Exclusão do Cadastro de
Emitentes de Cheques
sem Fundos (CCF)

Por evento

R$ 51,50

R$ 51,50

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

Por evento

R$ 24,00

R$ 24,00

Por 20
folhas

R$ 20,00

R$ 10,00

0,05%

0,05%

Talonário de cheque
(cobrança a par�r da
re�rada do 2º
talonário/mês)

Compensação de
cheque acima de 5 Mil
Reais

Por evento

Tarifa TED/DOC-Caixa

Por evento

R$ 10,00

R$ 10,00

Tarifa TED/DOC-ATM

Por evento

R$ 5,00

R$ 5,00

Tarifa TED/DOC-Internet
Banking

Por evento

R$ 5,00

R$ 5,00

Registro de alienação de
veículos

Por veículo

R$ 450,00

R$ 450,00

FATOR GERADOR DE COBRANÇA

Emissão de cheque administra�vo.
Devolução de cheque emi�do pelo
cooperado por insuﬁciência de fundos 1ª
apresentação
Devolução de cheque emi�do pelo
cooperado por insuﬁciência de fundos 2ª
apresentação
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 do talonário
com 20 folhas de cheque, cobrado a
par�r do segundo talonário re�rado no
mês, fornecido por conta de depósito à
vista independentemente do número de
�tulares, desde que o associado reúna os
requisitos necessários à u�lização de
cheques, de acordo com a
regulamentação em vigor e as condições
pactuadas.
Cobrança sobre compensação de cheque
com valor maior ou igual a 5 Mil Reais.
Realização de transferência de recursos
por meio de Transferência Eletrônica
Disponível (TED) ou Documento de
Crédito (DOC) em guichê de caixa.
Realização de transferência de recursos
por meio de Transferência Eletrônica
Disponível (TED) ou Documento de
Crédito (DOC) em terminal eletrônico.
Realização de transferência de recursos
por meio de Transferência Eletrônica
Disponível (TED) ou Documento de
Crédito (DOC) em internet banking.
Cobrança registro de Gravames.

Cobrança (boletos)
Abertura de crédito nas
operações com valor de
50 a 100 Mil Reais
Abertura de crédito nas
operações com valor de
101 a 200 Mil Reais
Abertura de crédito nas
operações com valor
superior a 200 Mil Reais
Cheque administra�vo

Por boleto

R$ 7,00

R$ 7,00

Por evento

-

R$ 50,00

Por evento

-

R$ 75,00

Por evento

-

R$ 100,00

R$ 20,00

R$ 20,00

Por folha

Emissão de boleto com registro de seus
dados nas bases cadastrais podendo a
tarifa ser cobrada na entrada ou na
liquidação do boleto, de acordo com as
condições pactuadas entre as partes.
Cobrança de TAC- tarifa de abertura de
crédito, exceto para a modalidade
antecipação de recebíveis.
Cobrança de TAC- tarifa de abertura de
crédito, exceto para a modalidade
antecipação de recebíveis.
Cobrança de TAC- tarifa de abertura de
crédito, exceto para a modalidade
antecipação de recebíveis.
Emissão de cheque administra�vo.

Relação dos serviços tarifados e respectivos valores vigentes. Os valores máximos foram estabelecidos
pela Cooperativa, observada a Resolução 3.919 do CMN, de 25/11/2010, e a Circular 3.512,
de 25/11/2010, do Banco Central do Brasil.

SERVIÇOS ESSENCIAIS/ISENTOS

1

Fornecimento de cartão com função débito - 1ª via

2

Fornecimento de 2ª via cartão débito exceto nos casos pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo,
furto, daniﬁcação e outros mo�vos não imputáveis à ins�tuição emitente

3

Saques em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de
autoatendimento

4

Transferência de recursos entre contas na própria Coopera�va, em guichê de caixa, terminal de
autoatendimento e/ou pela internet

5

Fornecimento de extrato contendo a movimentação dos úl�mos 30 dias por meio de guichê de caixa e/ou
terminal de autoatendimento

6

Consultas mediante u�lização da internet

7

Fornecimento de extrato anual de tarifas-art. 19 da Resolução 3919 CMN

8

Compensação de cheques

9

Fornecimento de até 10 folhas de cheque por mês, desde que o associado reúna os requisitos necessários à
u�lização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas

10

Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam u�lizar
exclusivamente meios eletrônicos
Conforme Resolução 3.919-CMN os serviços essenciais possuem a cobrança de tarifas vedada.

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 cumula�vos para meses posteriores.

