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LISTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
CANAIS DE 
ENTREGA 
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FATOR GERADOR DA 

COBRANÇA/PERIODICIDADE 
 

 

1 CADASTRO  

  1.1 Confecção de cadastro para início de 
relacionamento 

 CADASTRO 45,00 
 

Realização de pesquisa em serviços de 
proteção ao crédito, base de dados e 
informações cadastrais, e tratamento 
de dados e informações necessários 
ao início de relacionamento 
decorrente da abertura de conta de 
depósitos à vista ou contratação de 
operação de crédito ou de 
arrendamento mercantil, não 
podendo ser cobrada 
cumulativamente. 
 

  1.2 Renovação de Cadastro - Completa   RENOVA-
ÇÃO 
CADASTRO 

45,00 
 

Realização de pesquisa em serviços de 
proteção ao crédito, base de dados e 
informações cadastrais, e tratamento 
de dados e informações necessários à 
manutenção de relacionamento 
decorrente da abertura de conta de 
depósitos à vista ou contratação de 
operação de crédito ou de 
arrendamento mercantil. 
 

 

2 CONTA DE DEPÓSITOS 

  2.1 Cartão      

    2.1.1 Fornecimento de 2º via de 
cartão com função débito 

  2ª via-
CARTÃO 
DEBITO 

10,00 Confecção e emissão de novo cartão 
com função débito, 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. 
 

    2.1.2 Fornecimento de 2º via de 
cartão com função 
movimentação de conta de 
poupança 

  2ª via-
CARTÃO 
POUPANÇA 

8,50 Confecção e emissão de novo cartão 
de poupança, 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. 
 

  2.2 Cheques       

    2.2.1 Cheque Administrativo   TAR.REF.E
MISSÃO DE 
CHEQUE 
ADMINIS-

30,00 Emissão de cheque administrativo. 
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TRATIVO 

    2.2.2 Cheque Devolvido - Motivo 
11 - Tarifa Sicoob Executivo 

  TARIFA 
CHEQUE 
DEVOLVIDO 
MOT  

45,00 
 

Devolução de cheque sem provisão de 
fundos, motivo 11. 

    2.2.3 Cheque Devolvido - Motivo 
12/13 - Tarifa Sicoob 
Executivo 

  TARIFA 
CHEQUE 
DEVOLVIDO 
MOT  

45,00 
 

Devolução de cheque sem provisão de 
fundos, motivo 12/13. 

    2.2.4 Cheque Devolvido - Outros 
Motivos - Tarifa Sicoob 
Executivo 

  TARIFA 
CHEQUE 
DEVOLVIDO 
MOT  

45,00 
 

Devolução de cheque sem provisão de 
fundos, diversos motivos. 

    2.2.5 Exclusão do Cadastro de 
Emitentes de Cheques sem 
Fundos (CCF) - Tarifa Bacen 

  TARIFA 
EXCLUSÃO 
CCF 

8,26 Exclusão de registro de cheque do 
Cadastro de Emitentes de Cheques 
sem Fundos (CCF) por solicitação do 
cliente, cobrada por unidade excluída. 
 

  2.2.6 Exclusão do Cadastro de 
Emitentes de Cheques sem 
Fundos (CCF) - Tarifa Sicoob 
Executivo 

  TARIFA 
EXCLUSÃO 
CCF 

    48,00 
 

Exclusão de registro de cheque do 
Cadastro de Emitentes de Cheques 
sem Fundos (CCF) por solicitação do 
cliente, cobrada por unidade excluída. 
 

  2.2.7 Fornecimento de Folhas de 
Cheque 

  FOLHA 
CHEQUE 

1,50 
 

Confecção e fornecimento de folhas 
de cheque, fornecidas por conta de 
depósitos à vista independentemente 
do número de titulares. 
 

  2.2.8 Contraordem (ou revogação) 
e oposição (ou sustação) ao 
pagamento de cheque 

  SUSTADO 
REVOGADO 

15,00 
 

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. 
 

  2.2.9 Tarifa Adicional por 
Processamento de Cheque 
via Compe (valores a partir 
de R$ 5.000,00) 

  TARIFA 
PRÉ-
DEPÓSITO 

0,20% 
 

Compensação de cheque de valor 
igual ou superior a R$ 5 mil, cobrada 
inclusive no caso de cheque 
administrativo, sendo a tarifa cobrada 
sobre o valor do cheque. 
 

  2.2.10 Tarifa Adicional por 
Processamento de Cheque 
via Compe (valores inferiores 
a R$ 50,00) 

  TARIFA 
EMISSÃO 
DE CHEQUE 

2,00 
 

Compensação de cheque de valor 
igual ou inferior a R$ 50,00, cobrada 
por documento processado. 
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  2.2.11 Tarifa Adicional por 
Acatamento de Cheque 

  TARIFA 
ACATAMEN
TO CHEQUE 

45,00 Acatamento de cheque sem provisão 
de fundos em conta corrente. 
 
 

 2.3 Saques     

  2.3.1 Saque de conta de depósitos 
à vista e de poupança 

 - Presencial ou 
Pessoal 

SAQUE 
PESSOAL 

1,00 
 

Saque em guichê de caixa além do 
número de saques permitidos 
gratuitamente por mês. Nas contas de 
depósitos cujos contratos prevejam 
utilizar exclusivamente meios 
eletrônicos ("contas eletrônicas") não 
há gratuidade para este canal de 
entrega. A partir do 5º (quinto) no 
mês. 
 

     - Terminal de 
autoatendimen
to  

SAQUE 
TERMINAL 

1,00 
 

Saque em terminal de 
autoatendimento da Cooperativa e da 
Rede Sicoob além do número de 
saques permitidos gratuitamente por 
mês. Nas "contas eletrônicas" não 
pode ser cobrada tarifa para este 
canal de entrega.  A partir do 5º 
(quinto) no mês. 
 

     -  Banco 24 
Horas 

SAQUE 
BANCO 24H 

5,00 
 

Saque em terminal de 
autoatendimento da Rede Banco 24 
Horas além do número de saques 
permitidos gratuitamente por mês.  
 

     - Rede 
Compartilhada 
Banco 24 Horas 

SAQUE 
REDE 
COMPARTIL
HADA 

6,00 
 

Saque em terminal de 
autoatendimento da Rede 
Compartilhada Banco 24 Horas além 
do número de saques permitidos 
gratuitamente por mês.  
 

     - Rede Cirrus 
Nacional 

SAQUE 
REDE 
CIRRUS 
NACIONAL 

6,50 
 

Saque realizado em terminal de 
autoatendimento da Rede Cirrus no 
Brasil. 

     - Rede Cirrus 
Internacional 

SAQUE 
REDE 
CIRRUS 
INTERNACI
ONAL 

8,00 
 

Saque Internacional realizado em 
terminal de autoatendimento da Rede 
Cirrus Internacional. 

     - Rede Plus 
Nacional 

SAQUE 
REDE PLUS 
NACIONAL 

6,50 
 

Saque realizado em terminal de 
autoatendimento da Rede Plus no 
Brasil. 
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     - Rede Plus 
Internacional 

SAQUE 
REDE PLUS 
INTERNACI
ONAL 

8,00 Saque Internacional realizado em 
terminal de autoatendimento da Rede 
Plus Internacional. 

     - 
Corresponden-
te Cooperativo 

TAR.REF.SA
QUE   
CORRESPO
NDENTE 

2,00 Saque em empresa que atua como 
correspondente no País de instituição 
financeira. A partir do 5º (quinto) no 
mês. 

     - Cheque 
Avulso 

TAR.REF.SA
QUE   
CORRESPO
NDENTE 

2,00 Saque realizado sem cartão em guichê 
de caixa. 

 2.4 Depósitos     

  2.4.1 Depósito Identificado   DEPÓSITO 
IDENTIFICA
DO 

2,00 
 

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

  2.4.2 Depósito outros bancos   DEPÓSITO 
IDENTIFICA
DO 

10,00 
 

Depósito junto a outros bancos, com 
registro de informações necessárias à 
identificação, a qualquer tempo, da 
operação e/ou do depositante. 

  2.4.3 Depósito em espécie  - Presencial ou 
Pessoal 

DEPÓSITO 
PESSOAL 

ISENTO Depósito em espécie na própria 
instituição em guichê de caixa além 
do número de depósitos permitidos 
gratuitamente por mês. Nas contas de 
depósitos cujos contratos prevejam 
utilizar exclusivamente meios 
eletrônicos ("contas eletrônicas") não 
há gratuidade para este canal de 
entrega. A partir do 5º (quinto) no 
mês. 

  2.4.4 Depósito em cheque  - Presencial ou 
Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPÓSITO 
PESSOAL 
 
 
 

0,50 
 
 

Depósito em cheque na própria 
instituição em guichê de caixa além 
do número de depósitos permitidos 
gratuitamente por mês. Nas contas de 
depósitos cujos contratos prevejam 
utilizar exclusivamente meios 
eletrônicos ("contas eletrônicas") não 
há gratuidade para este canal de 
entrega. A partir do 5º (quinto) no 
mês. 
 
Depósito junto a outros bancos, com 
registro de informações necessárias à 
identificação, a qualquer tempo, da 
operação e/ou do depositante. 
 

- Terminal de 
autoatendimen
to e outros 
meios 
eletrônicos 
 

DEPÓSITO 
TERMINAL 
AUTOATEN-
DIMENTO 
 

0,10 
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  Consultas/Extrato     

  2,5.1 Fornecimento de extrato 
mensal de conta de 
depósitos à vista e de 
poupança 

Presencial ou 
pessoal 

EXTRATO 
mês (P) 

2,50 
 

Fornecimento de extrato com a 
movimentação dos últimos trinta dias 
em guichê de caixa ou por outras 
formas de atendimento pessoal, tais 
como atendimento telefônico 
realizado por atendente, além do 
número permitido gratuitamente por 
mês. Nas "contas eletrônicas" não há 
gratuidade para este canal de 
entrega. 

Terminal de 
autoatendimen
to e outros 
meios 
eletrônicos 

EXTRATO 
mês (E) 

2,00 
 

Fornecimento de extrato com a 
movimentação dos últimos trinta dias 
em terminal de autoatendimento ou 
por outras formas de atendimento 
eletrônico automatizado, sem 
intervenção humana, além do número 
permitido gratuitamente por mês. Nas 
"contas eletrônicas" não pode ser 
cobrada tarifa para este canal de 
entrega. 
 

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

Presencial ou 
pessoal 

EXTRATO 
mês (P) 

2,50 
 

Fornecimento de extrato com a 
movimentação de um período em 
guichê de caixa ou por outras formas 
de atendimento pessoal, tal como 
atendimento telefônico realizado por 
atendente. 
 

Terminal de 
autoatendimen
to e outros 
meios 
eletrônicos 

EXTRATO 
mês (E) 

2,00 
 

Fornecimento de extrato com a 
movimentação de um período em 
terminal de autoatendimento ou por 
outras formas de atendimento 
eletrônico automatizado, sem 
intervenção humana. Nas "contas 
eletrônicas" não pode ser cobrada 
tarifa para este canal de entrega. 
 

  2.5.3 Fornecimento de extrato 
mensal e/ou de um período 
de conta de investimento. 

Presencial ou 
pessoal 

EXTRATO 
mês (P) 

1,00 
 

Fornecimento de extrato com a 
movimentação mensal e/ou de um 
período em guichê de caixa ou por 
outras formas de atendimento 
pessoal, tal como atendimento 
telefônico realizado por atendente. 
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Terminal de 
autoatendimen
to e outros 
meios 
eletrônicos 

EXTRATO 
mês (E) 

ISENTO Fornecimento de extrato com a 
movimentação mensal e/ou de um 
período em terminal de 
autoatendimento ou por outras 
formas de atendimento eletrônico 
automatizado, sem intervenção 
humana. Nas "contas eletrônicas" não 
pode ser cobrada tarifa para este 
canal de entrega. 
 

 2.6 Manutenção     

  2.6.1 Manutenção de Conta 
Corrente Ativa 

    ISENTO Manutenção de conta corrente ativa 
mensal. 

  2.6.2 Manutenção de Conta 
Corrente Inativa (sem 
movimentação há mais de 6 
meses) 

    5,00 Manutenção de conta corrente inativa 
(sem movimentação há mais de 6 
meses) - mensal. 
 

 

3 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS          

 3.1 Transferência por meio de DOC 

 
 - Presencial ou 
Pessoal 

DOC 
PESSOAL 

12,00 
 

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

 - Terminal de 
autoatendimen
to e outros 
meios 
eletrônicos 

DOC 
ELETRÔNI- 
CO 

8,00 
 

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, nas "contas eletrônicas" não 
pode ser cobrada tarifa para este 
canal de entrega.  
 

 - Internet DOC 
INTERNET 

8,00 
 

Realização de transferência de 
recursos por meio de Documento de 
Crédito (DOC) pela internet. Nas 
"contas eletrônicas" não pode ser 
cobrada tarifa para este canal de 
entrega.  

  3.2 Transferência por meio de TED 
 

 - Presencial ou 
Pessoal 

TED 
PESSOAL 

12,00 
 

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

 - Terminal de 
autoatendimen
to e outros 
meios 
eletrônicos 

TED 
ELETRÔNI- 
CO 

8,00 
 

Realização de transferência de 
recursos por meio de Transferência 
Eletrônica Disponível (TED) em 
terminal de autoatendimento ou 
mediante outras formas de 
atendimento eletrônico 
automatizado, sem intervenção 
humana. Nas "contas eletrônicas" não 
pode ser cobrada tarifa para este 
canal de entrega. 

 - Internet TED 
INTERNET 

8,00 
 

 Realização de transferência de 
recursos por meio de Transferência 
Eletrônica Disponível (TED) pela 
internet. Nas "contas eletrônicas" não 
pode ser cobrada tarifa para este 
canal de entrega.  

 3.7 Transferência agendada por meio de 
DOC/TED 
 

 - Presencial ou 
Pessoal 

DOC/TED 
AGENDADO 
(P) 

12,00 
 

Realização de transferência agendada 
de recursos por meio de DOC ou TED 
em guichê de caixa ou mediante 
outras formas de atendimento 
pessoal, tais como atendimento 
telefônico realizado por atendente. 
 
 

 - Terminal de 
autoatendimen
to e outros 
meios 
eletrônicos 

DOC/TED 
AGENDADO 
(E) 

8,00 
 

Realização de transferência agendada 
de recursos por meio de DOC ou TED 
em terminal de autoatendimento ou 
mediante outras formas de 
atendimento eletrônico 
automatizado, sem intervenção 
humana. Nas "contas eletrônicas" não 
pode ser cobrada tarifa para este 
canal de entrega. 
 

 - Internet DOC/TED 
AGENDADO 
(I) 

8,00 
 

Realização de transferência agendada 
de recursos por meio de DOC ou TED 
pela internet. Nas "contas eletrônicas" 
não pode ser cobrada tarifa para este 
canal de entrega. 
 

  Transferência entre contas na própria 
instituição (SICOOB) 

 - Presencial ou 
Pessoal 

TRANSF. 
RECURSO 
(P) 

1,00 
 

Realização de transferência de 
recursos entre contas na própria 
instituição em guichê de caixa ou 
mediante outras formas de 
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atendimento pessoal, tais como 
atendimento telefônico realizado por 
atendente, além do número permitido 
gratuitamente por mês. Nas "contas 
eletrônicas" não há gratuidade para 
este canal de entrega. 
 
 

 - Terminal de 
autoatendimen
to e outros 
meios 
eletrônicos 

TRANSF. 
RECURSO 
(E/I) 

ISENTO Realização 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. Nas "contas eletrônicas" não 
pode ser cobrada tarifa para este 
canal de entrega. 
 
 

  

4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDMANETO MERCANITL 

  

4.1 

Concessão de adiantamento a 
depositante 

  ADIANT.   
DEPOSITA-
NTE 
 

48,00 
 

Levantamento de informações e 
avaliação de viabilidade e de riscos 
para a concessão de crédito em 
caráter 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 últimos trinta dias. 
 

  4.2 Liberação de crédito ou concessão de 
limite de crédito (p/ qualquer linha ou 
modalidade de crédito) 

  DÉB. T.A.C. 
EMPRÉSTI-
MO ou 
DÉB.TARIFA 
TD ou 
TARIFA DE 
EMPRESTI-
MOS E 
REFINAN-
CIAMEN-
TOS 

90,00 Liberação de crédito ou concessão de 
limite de crédito. 

  4.3 Manutenção renovação de limite de 
crédito (para qualquer linha ou 
modalidade de crédito) 

  TARIFA 
RENOVA-
ÇÃO LIMITE 
CONTA 

90,00 Manutenção ou renovação de limite 
de crédito. 
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GARANTI-
DA ou 
TARIFA DE 
EMPRESTI-
MOS E 
REFINAN-
CIAMEN-
TOS 

  4.4 Aditamento de contrato e cédulas de 
crédito 

  TAR.REF. 
ADITAMEN
TO DE 
CONTRA-
TOS 

200,00 Realização de aditivos em contratos 
ou títulos de crédito, não se aplicando 
aos casos de contratos por adesão 
(exceto no caso de substituição do 
bem em operações de arrendamento 
mercantil, em que a tarifa é devida) e 
liquidação ou amortização antecipada, 
cancelamento ou rescisão de 
contratos ou títulos de crédito. 

 
  4.5 Avaliação de bens recebidos em 

garantia 
  TAR.REF.AV

ALIAÇÃO 
BENS 
RECEB. EM 
GARANTIA 
E REFINAN-
CIAMEN-
TOS 

300,00 Avaliação de bens recebidos em 
garantia. 

  4.6 Reavaliação de bens recebidos em 
garantia 

  TAR.REF. 
REAVALIA- 
ÇÃO BENS 
RECEB. EM 
GARANTIA 
E REFINAN- 
CIAMEN-
TOS 

300,00 Reavaliação de bens recebidos em 
garantia. 

  4.7 Substituição de bens recebidos em 
garantia 

  TAR.REF. 
SUBSTITUI-
ÇÃO BENS 
RECEB. EM 
GARANTIA 

250,00 Substituição de bens recebidos em 
garantia. 

 

5 COBRANÇA 

  5.1 Alteração de dados cadastrais no 
boleto com registro 

 

  TARIFA 
COBRANÇA 

6,90 
 

Alteração de dados em boleto 
registrado nas bases cadastrais do 
Sicoob, a pedido do cedente. 
 

  5.2 Baixa automática de boleto por 
decurso de prazo 

  TARIFA 
COBRANÇA 

3,80 Baixa automática dos dados do boleto 
vencido das bases cadastrais do 
Sicoob, após decorridos 90 dias do 
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vencimento. 
 

  5.3 Baixa de boleto a pedido do cedente   TARIFA 
COBRANÇA 

3,00 Baixa dos dados do boleto vencido das 
bases cadastrais do Sicoob, a pedido 
do cedente. 
 

  5.4 Emissão/impressão de boleto com 
registro pelo Sicoob Executivo 

  TARIFA 
COBRANÇA 

6,90 
 

Emissão de boleto com o registro de 
seus dados nas bases cadastrais do 
Sicoob podendo a tarifa ser cobrada 
na entrada ou na liquidação do 
boleto, de acordo com as condições 
pactuadas entre as partes. 
 

  5.5 Emissão/impressão de boleto sem 
registro pelo Sicoob Executivo 

  TARIFA 
COBRANÇA 

6,90 
 

Emissão de boleto sem o registro de 
seus dados nas bases cadastrais do 
Sicoob podendo a tarifa ser cobrada 
na entrada ou na liquidação do 
boleto, de acordo com as condições 
pactuadas entre as partes. 

  5.6 Emissão/Impressão de Bloqueto 
autoenvelopável pelo Sicoob Executivo 

  TARIFA 
COBRANÇA 

6,90 
 

Impressão de bloqueto previamente 
emitidos pelo cedente no formato 
autoenvelopável, cabendo ao cedente 
a retirada dos bloquetos nas 
dependências do Sicoob Executivo, de 
acordo com as condições pactuadas 
entre as partes. 
 

  5.7 Protesto de Títulos - Encaminhamento 
a Cartório 

  TARIFA 
COBRANÇA 

9,80 
 

Encaminhamento de boleto a cartório 
para protesto de título de crédito por 
indicação, a pedido do cedente de 
acordo. Adicionalmente, é cobrado o 
reembolso das custas cartoriais, o que 
não se configura no conceito de tarifa, 
de acordo com a regulamentação 
vigente. 
 

  5.8 Protesto de Títulos - Carta de 
Anuência para cancelamento 

  TARIFA 
SERVIÇOS 
DE 
COBRANÇA 

10,00 Fornecimento de carta de anuência 
para cancelamento de protesto, a 
pedido do cedente. 

  5.9 Fornecimento de 2a. Via de relatórios 
ou aviso de movimentação 

  TARIFA 
SERVIÇOS 
DE 
COBRANÇA 

5,00 Fornecimento de 2a. Via de relatórios 
ou do aviso de movimentação, 
cobrada por folha de documento. 

  5.10 Manutenção Mensal de Títulos 
Vencidos (por período de 30 dias após 
o vencimento) 

  TARIFA 
COBRANÇA 

5,00 Manutenção de dados do boleto 
vencido nas bases cadastrais do 
Sicoob, sendo a tarifa a cada período 
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de 30 dias contados a partir do 
vencimento. 
 

  5.11 Liquidação de boleto manual   TARIFA 
COBRANÇA 

2,50 
 

Liquidação de bloqueto de forma 
manual nas bases cadastrais do 
Sicoob, cujos valores tenham sido 
recebidos pelo cedente. 
 

  5.12 Prorrogação do vencimento do boleto   TARIFA 
COBRANÇA 

6,90 
 

Prorrogação da data de vencimento 
do boleto, a pedido do cedente. 
 

  5.13 Sustação de protesto de título   TARIFA 
COBRANÇA 

9,80 
 

Sustação do protesto de título de 
crédito, a pedido do cedente 
. 

  5.14 Emissão de 2ª via bloqueto pelo 
Sicoob Executivo 

  TARIFA 
SERVIÇOS 
DE 
COBRANÇA 

3,45 
 

Emissão de 2a.  via de boleto pelo 
Sicoob Executivo, a pedido do 
cedente. 

  5.15 Impressão e Postagem de boleto pelo 
Sicoob Executivo 

  TARIFA 
POSTAGEM 
DE BOLETO 

6,90 
 

Entrada de título nas bases cadastrais 
do Sicoob com o tipo de distribuição 
pela cooperativa. 

  5.16 Impressão e Postagem de carnê pelo 
Sicoob Executivo 

  TARIFA 
SERVIÇOS 
DE 
COBRANÇA 

6,90 
 

Postagem de carnê de pagamento 
(títulos) acabado (capa, contracapa e 
miolo) para os Correios pelo Sicoob 
Executivo, a pedido do cedente. Carnê 
com no mínimo 06 (seis) títulos 

  5.17 Reinstalação do Software módulo 
cedente 

  TARIFA 
SERVIÇOS 
DE 
COBRANÇA 

140,00 
 

Reinstalação de software (aplicação 
automatizada) do Modulo Cedente ou 
SIG Cobrança nos equipamentos do 
cedente, a seu pedido. 

  5.18 Reenvio de arquivo retorno   TARIFA 
SERVIÇOS 
DE 
COBRANÇA 

15,00 
 

Reenvio do arquivo de retorno com os 
dados das baixas dos títulos 
liquidados automaticamente pelo 
Sicoob, a pedido do cedente. 

  5.19 Pré-impressão de boleto sem registro 
autocopiativo pelo Sicoob Executivo 

  TARIFA 
COBRANÇA 

1,00 
 

Pré-impressão de boleto sem registro 
em formulário autocopiativo com 3 
(três) ou 4 (quatro) vias. 

  5.20 Carnê de pagamento   TARIFA 
COBRANÇA 

4,00 
 

Impressão e montagem de carnê de 
pagamento, contemplando capa, 
miolo (boletos) e contracapa pelo 
Sicoob Executivo, a pedido do 
cedente. Carnê com no mínimo 06 
(seis) títulos 

  5.21 Capa e contracapa do carnê de 
pagamento 

  TARIFA 
COBRANÇA 

3,50 
 

Impressão de capa e contracapa de 
carnê de pagamento pelo Sicoob 
Executivo, a pedido do cedente. 
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  5.22 Liquidação de bloqueto com 
inconsistências cadastrais 

  TARIFA DE 
SERVIÇO DE 
COBRANÇA 

4,00 
 

Liquidação, mediante crédito manual 
em conta corrente, de boleto 
registrado nas bases cadastrais do 
Sicoob, cujos dados apresentem 
divergências em relação às 
informações contidas no código de 
barras e/ou linha digitável. 

  

6 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS/ASSOCIADOS        

  6.1 Pagamento salário e 
similares/fornecedores - Crédito em 
conta corrente 

  TARIFA 
PAGAMEN-
TO SALÁRIO 
E 
SIMILARES 

2,00 Crédito em conta corrente ou em 
conta salário/produção vinculada a 
cartão com função movimentação ou 
débito. 

  6.2 Pagamento salário - Crédito em conta 
salário - Cartão Fácil 
 

 

  TARIFA 
PAGAMEN-
TO SALÁRIO 

7,00 
 

Crédito em conta salário vinculada a 
cartão com função movimentação. 

 6.3 Pagamento salário - Crédito em conta 
salário - Cartão Mais 

  TARIFA 
PAGAMEN-
TO SALÁRIO 

8,50 
 

Crédito em conta salário vinculada a 
cartão com função débito. 

 6.4 Pagamento salário - Crédito em conta 
salário - Cartão Total 

  TARIFA 
PAGAMEN-
TO SALÁRIO 

10,00 Crédito em conta salário vinculada a 
cartão com função débito e saques na 
rede Banco 24Horas. 

 

7 AVAL E FIANÇA 

  7.1 Fornecimento de Carta de Fiança   TARIFA 
AVAL E 
FIANÇA 

5% DO 
VALOR DA 

CARTA 
(Min R$ 
200,00)  

 

Fornecimento de carta de fiança, 
cobrado em duas parcelas: 50% no ato 
da liberação e ou outros 50% em até 6 
meses 

 

8 CARTÕES DECRÉDITO 

  8.1 SicoobCard Mastercard Empresarial   ANUIDADE 
Diferen-  
ciada 

- Anuidade de titular do cartão, 
cobrada em 6 parcelas. 

 8.2 SicoobCard Mastercard Empresarial - 
Adicional 

  ANUIDADE 
Diferen-      
ciada 

144,00 
 

Anuidade de titular do cartão, 
cobrada em 6 parcelas. 

  8.3 Fornecimento de 2a. via de Cartão 
com função Crédito 
 

 

  2ª via - 
CARTÃO 
CRÉDITO 

10,00 Confecção e emissão de novo cartão 
com função crédito, restrito a casos 
de pedidos de reposição formulados 
pelo detentor do cartão, decorrente 
de perda, roubo, furto, danificação e 
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outros motivos não imputáveis à 
instituição emitente. 

 8.4 Saque no Cartão na Função Crédito - 
no País 

  RETIRADA - 
PAÍS 

9,00 
 

Utilização de canais de atendimento 
disponíveis no País para retirada em 
espécie na função crédito.  

 8.5 Saque no Cartão na Função Crédito - 
no Exterior 

  RETIRADA - 
EXTERIOR 

12,00 
 

Utilização de canais de atendimento 
disponíveis no exterior para retirada 
em espécie na função crédito. 

 8.6 Pacote com SMS Ilimitado   SICOOBCAR
D SMS 
ILIMITADO 

3,50 Mensalidade do pacote de mensagens 
automáticas relativas à movimentação 
ou lançamento em cartão de crédito. 

 8.7 Cartão BNDES - Tarifa de Abertura de 
Crédito 

  T.A.C. 1% do 
limite de 
crédito 

(Max. R$ 
400,00) 

Cobrança de tarifa sobre o valor do 
limite de crédito concedido, limitado 
ao valor máximo de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) por cliente a cada 
12 (doze) meses. 
 

  

9 CUSTÓDIA 

  9.1 Entrada de cheque em custódia   TARIFA 
COBRANÇA 

0,50 Entrada de cheque em custódia. 

 9.2 Prorrogação de cheque custodiado   TARIFA 
COBRANÇA 

5,00 Prorrogação da data de depósito do 
cheque. 

 9.3 Retirada de cheque custodiado   TARIFA 
COBRANÇA 

5,00 Retirada do cheque da custódia. 

  9.4 Fornecimento de 2ª via de relatórios 
ou aviso de movimentação de cheque 
custodiado 

  TARIFA 
SERVIÇOS 
DE 
COBRANÇA 

3,00 Fornecimento de 2ª via de relatórios 
ou do aviso de movimentação de 
cheques custodiados, sendo a tarifa 
cobrada por folha de documento. 
 

 

10 FINANCIAMENTOS E AUTOFINANCIAMENTOS 

  10.1 AUTOMÓVEIS / CAMINHÕES / MOTOS      

    10.1.1 Abertura de Crédito   DEB. T.A.C 
FINANCIA 
MENTOS 
VEÍCULO 

50,00 
 

Taxa de abertura de crédito, por 
evento. 

    10.12 Avaliação e Reavaliação do 
veículo a ser financiado 

  TAR.REF. 
AVALIAÇÃO 
BENS 
RECEB. EM 
GARANTIA 

150,00 Avaliação e Reavaliação de bens 
recebidos em garantia. 

    10.1.3 Alienação e desalienação de 
veículos - Gravame 

  TAR.REF 
ALIENAÇÃO 
/ 

Conforme 
Tabela 

DETRAN 

Alienação e desalienação de veículos 
recebidos em garantia - Gravame. 
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DESALIENA
ÇÃO 
GRAVAME 

Local 

    10.1.4 Análise documentos 
complementares para 
operação de crédito com 
garantia de veículos. 

  TARIFA 
AVALIAÇÃO 
DE BENS 
RECEBIDOS 
EM 
GARANTIA 

ISENTO Análise e verificação da garantia dada 
em operações de crédito com veículo. 

  9.2 IMOBILIÁRIO  

    10.2.1 Abertura de Crédito   DEB. T.A.C 
FINANCIA 
MENTOS 
IMÓVEL ou 
T.A.C. 
AUTOFI 
NANCIA 
MENTO 
IMÓVEL ou 
T.A.C. 
REFINAN 
CIAMENTO 
IMÓVEL 

200,00 
 

Taxa de abertura de crédito, por 
evento. 

    10.2.2 Análise documentos 
complementares para 
operação de crédito com 
garantia de imóvel. 

  TARIFA 
AVALIAÇÃO 
DE BENS 
RECEBIDOS 
EM 
GARANTIA 

100,00 
  

Análise e verificação da garantia dada 
em operações de crédito com imóvel. 

  10,2.3 Avaliação de imóveis urbanos 
e rurais (valor mínimo de R$ 
50,00 e valor máximo de R$ 
10.000,00) 

  TAR.REF. 
AVALIAÇÃO 
BENS 
RECEB. EM 
GARANTIA 

0,5% 
sobre o 
valor da 

avaliação 

Avaliação por imóvel. 

    10.2.4 Administração / Manutenção 
de Contrato - mensal 

  TAR. REF. 
ADM/MA- 
NUTENÇÃO 
CONTRATO 

15,00 Taxa mensal de administração e/ou 
manutenção de contrato imobiliário,  

    10.2.5 Despesas Cartoriais   TAR. REF. 
DESPESAS 
CARTORIAIS 

Conforme 
Tabela de 

Emolu- 
mentos 

do 
Cartório 

Taxa de emolumentos cobrados pelos 
cartórios de registro de imóveis, 
referentes a alienação fiduciária de 
imóvel. 

  

11 FORNECIMENTO DE ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES 
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  11.1 Atestado idoneidade financeira   TAR.REF. 
FORNECIM
ENTO DE 
ATESTADO 

50,00 
 

Fornecimento de atestado de 
idoneidade financeira. 

  11.2 Fornecimento de informações 
cadastrais (resolução 2835 do BACEN) 

  TAR.REF. 
FORNECIM
ENTO DE 
INF.CADAST
RAL 

45,00 
 

Fornecimento de informações 
cadastrais. 

 

12 ARRECADAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE CONVÊNIOS 

  12.1 Arrecadação Conveniada - 
Recebimento de documento em canais 
eletrônicos 

  TARIFAS 
CONV. 

2,00 Arrecadação de documento 
decorrente de convênio, cobrada da 
conveniada. 

  12.2 Arrecadação Conveniada - 
Recebimento de Documento no Caixa 

  TARIFAS 
CONV. 

3,00 Arrecadação de documento 
decorrente de convênio, cobrada da 
conveniada. 

  12.3 Débito Automático - Agendado   TARIFAS 
CONV. 

ISENTO Arrecadação de documento 
decorrente de convênio, cobrada da 
conveniada. 

  12.4 Estorno de lançamento   TARIFAS 
CONV. 

1,50 Estorno de lançamento decorrente de 
convênio, cobrada da conveniada. 

  12.5 Débito/crédito em conta (não-
automático) (*) 

  TARIFAS 
CONV. 

2,00 Lançamento a crédito ou débito 
decorrente de convênio, cobrada da 
conveniada. 

  12.6 Débitos de Quinzenas / Mensalidades 
associativas e cooperativistas 

  TARIFAS 
CONV. 

2,00 Arrecadação de documento 
decorrente de convênio, cobrada da 
conveniada. 

 

13 CÓPIA OU SEGUNDA VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS      

  13.1 Fornecimento de cópia de microfilme, 
microficha ou assemelhado 

  MICROFILM
E 

6,50 Fornecimento de cópia de microfilme, 
microficha ou assemelhado. 

 

14 CÓPIA OU SEGUNDA VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS      

  Entrega de documento/talão de 
cheques em domicílio 

  TAR.REF.CO
LETA ENTR. 
DOMICILIO/ 
OUT.LOCAL 

N/D Entrega de documentos ou talão de 
cheques em domicílio. 

 

15 SERVIÇO DE MALOTE   

 15.1 Serviço de Malote - assinatura   TAR. REF. 
MALOTE 
ASSINATUR
A MENSAL 
OU OUTRAS 
TARIFAS 

30,00 
 

Assinatura Mensal de serviços de 
malote para atendimento em guichê 
de caixa. 

 15,2 Processamento por Malote   TAR. REF. 
MALOTE 

ISENTO Na ausência do solicitante/pessoa 
autorizada e/ou prazo de espera 
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ASSINATU-  
RA MENSAL 
OU OUTRAS 
TARIFAS 

superior a 10 minutos será cobrada a 
tarifa. 

 

16 OUTROS SERVIÇOS     

 16.1 Acesso ao SicoobNet (Pessoal e 
Empresarial) 

Internet   ISENTO Acesso aos serviços de 
autoatendimento por meio da 
internet utilizando aplicativo 
SicoobNet - Pessoal ou Empresarial. 

 16.2 Cliente bancário desde   DÉB. 
TARIFA 
CLIENTE 
DESDE 

10,00 
 

Fornecimento da data de início de 
relacionamento com a cooperativa 
para outra instituição financeira. 

 

  

  (P) Pessoal     

  (E) Eletrônico     

  (C) Correspondente no País     

  (I) Internet     

        

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. 

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO ASSOCIADO (SAA): 0800 725 0996 

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996 

BANCO CENTRAL DO BRASIL: 0800 979 2345 

 


