
 

 
 

Tabela de Tarifas Pessoa Física 

Serviços Essenciais 

Divulgada em 02.01.2017 

Vigência a partir de 02.02.2017 
 

LISTA DE SERVIÇOS 
QUANTIDADE DE 

TRANSAÇÕES 
 

 

 
 

1 CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA (CONTA CORRENTE) 

  1.1 Cartão   

    1.1.1 Fornecimento de cartão com função débito ISENTO 

    

1.1.2 Fornecimento de 2º via de cartão com função débito, exceto nos casos de pedidos 
de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, 
danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. 

ISENTO 

  1.2 Saques   

    

1.2.1 Realização de saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque 
ou cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento. 4 

  1.3 Transferências  

    

1.3.1 Realização de transferências de recursos entre contas na própria instituição, por 
mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet. 2 

  1.4 Consultas   

    

1.4.1 Fornecimento de extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta 
dias por meio de guichê de caixa e/ou terminal de autoatendimento. 2 

    1.4.2 Realização de consultas mediante utilização da internet. ISENTO 

    

1.4.3 Fornecimento de extrato consolidado discriminando, mês a mês, os valores 
cobrados no ano anterior relativos a tarifas, a juros, encargos moratórios, multas e 
demais despesas incidentes sobre operações de crédito e de arrendamento 
mercantil. 

ISENTO 

  1.5 Cheques   

    

1.5.1 Fornecimento de folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os 
requisitos necessários à utilização de cheques de acordo com a regulamentação em 
vigor e as condições pactuadas. 

10 

    1.5.2 Compensação de cheques. 10 

  1.6 Outros Serviços   

    

1.61 Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos 
contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônico. ISENTO 

     

2 CONTA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA   

  2.1 Cartão   

    2.1.1 Fornecimento de cartão com função movimentação. ISENTO 

    

2.1.2 Fornecimento de 2a. Via de cartão com função movimentação, exceto nos casos de 
pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, 
furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. 

ISENTO 

  2.2 Saques   

    
2.2.1 Realização de saques, por mês, em guichê de caixa ou em terminal de 

autoatendimento. 
4 
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  2.3 Transferências   

    

2.3.1 Realização de transferências por mês, pra conta de depósitos de mesma 
titularidade. 
 

2 

  2.4 Consultas   

    
2.4.1 Fornecimento de extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta 

dias. 
2 

  2.4.2 Realização de consultas mediante utilização da internet. ISENTO 

    

2.4.3 Fornecimento de extrato consolidado discriminando, mês a mês, os valores 
cobrados no ano anterior relativos a tarifas, a juros, encargos moratórios, multas e 
demais despesas incidentes sobre operações de crédito e de arrendamento 
mercantil. 

ISENTO 

  2.5 Outros Serviços   

    

2.5.1 Prestação de qualquer serviços pro meios eletrônicos, no caso de contas cujos 
contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. ISENTO 

     

          
 
 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS TARIFADOS E RESPECTIVOS VALORES VIGENTES. 

OS VALORES MÁXIMOS FORAM ESTABELECIDOS PELA COOPERATIVA, OBSERVADA A RESOLUÇÃO Nº 3.919 DO CMN, DE 
25/11/2010, E A CIRCULAR Nº 3.512, DE 25/11/2010, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 

SERVIÇO DE APOIO AO ASSOCIADO (SAA): 0800 725 6575 

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996 

BANCO CENTRAL DO BRASIL: 0800 979 2345 

 


