Tabela de Tarifas
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Tabela de Tarifas - Pessoa Jurídica

Tabela de Tarifas Sobre Serviços Prioritários Pessoa Física

Lista de Serviços

Canais de Entrega

Produtos e serviços mais usuais

Valor da
Tarifa

Descrição no Extrato

Fato Gerador da Cobrança

Unidade Periodicidade

Valor da Tarifa

1. Cadastro
11. Cadastro
11.1 Confecção de cadastro para inicio de
relacionamento

-

Tar. Cadastro

Exclusivamente, 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 de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil.

12. Conta de Depósito

12.09 Saque de conta de depósito à vista e de
poupança

12.13 Fornecimento de extrato de um período de
conta de depósitos à vista e de poupança"

Presencial ou pessoal

10,00

Saque em guichê de caixa além do número de saques permitidos gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa).
Saque em empresa representante de instituição financeira, atuando como correspondente, além do número de saques permitidos gratuitamente por mês (o valor da tarifa não pode
superar o valor da tarifa do SAQUEpessoal) (gratuidade não cumulativa).

Correspondente bancário

Tar. Saque Correspondente

10,00

Presencial ou pessoal

Tar. Extrato Movimento (P)

190,00

Meios eletrônicos
Correspondente bancário
Presencial ou pessoal

12.16 Fornecimento de extrato mensal de conta de
depósito à vista e de poupança

Tar. Saque Pessoal

Meios eletrônicos
Correspondente bancário

12.19 Fornecimento de cópia de microfilme,
microficha ou assemelhado

Tar. Extrato Movimento (E)

4,60

Tar. Extrato Movimento (C)

4,60

Tar. Extrato Mês (P)

4,60

Tar. Extrato Mês (E)

4,60

Tar. Extrato Mês (C)

4,60

Tar. Microfilme

190,00

Tar. DOC/TED agendado (P)

90,00

Internet ou
Meios Eletrônicos

Tar. DOC/TED agendado (I)

15,00

13.04 Transferência por DOC ou TED

Presencial ou pessoal

13.07 Tranferência entre contas na própria
instituição

Meios eletrônicos

Tar. Transf. Recurso (P)

2,00

Tar. Transf. Recurso (E/I)

-

Por cliente
Por evento

500,00

1.2 - Renovação de ficha cadastral

Por cliente
A cada 180 dias

500,00

1.3 - Consultas a serviços de proteção ao crédito

Por consulta
Por evento

Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (P), tal como atendimento telefônico realizado por
atendente. (tarifa no 12.13)
Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em terminal de autoatendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado (E), sem
intervenção humana. (tarifa n° 12.14)

4.1 - Abertura de conta

Por Conta
Por Evento

4.2 - Manutenção de conta ativa

Por Conta
A cada 30 dias

196,00

4.3 - Manutenção de conta inativa

Por Conta
A cada 30 dias

700,00

4.4 - Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial

Por Operação
Por Evento

180,00

4.5 - Concessão de cheque especial/conta garantida

Por Conta
Por Evento

190,00

4.6 - Renovação de cheque especial/conta garantida

Por Conta
A cada 30 dias

190,00

4.7 - Débito autorizado em conta-corrente

Por Operação
Por Evento

2,50

5.2/5.3 - Emissão de DOC

Por Operação
Por Evento

90,00

5.5 - Depósito em outra agência

Por Operação
Por Evento

5.6 - Transferência Eletrônica Disponível - TED

Por Operação
Por Evento

15,00

Tranferência entre contas na própria instituição

Por Operação
Por Evento

2,00

Cópias de comprovantes de pagamento (superior a 90 dias)

Por comprovante
Por Evento

Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em empresa representante de instituição financeira, atuando como correspondente (C)
Fornecimento de extrato com a movimentação do mês em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (P), tais como atendimento telefônico realizado por atendente,
além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa). (tarifa n° 12.16)
Fornecimento de extrato com a movimentação do mês em terminal de autoatendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado (E), sem intervenção humana,
além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa). (tarifa n° 12.17)
Fornecimento de extrato com a movimentação do mês em empresa representante de instituição financeira, atuando como correspondente (C),além do número permitido gratuitamente
por mês (gratuidade não cumulativa).

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado.

-

5. Movimentação de Recursos

Realização de transferência ou agendamento por meio de DOC ou TED em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (P), tais como como atendimento telefônico
realizado por atendente. (tarifas n° 13.04, 13.10 e 13.13)
Realização de transferência ou agendamento por meio de DOC ou TED em terminal de auto-atendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado (E),
sem intervenção humana, bem como pela internet (I). (tarifas n° 13.05, 13.06, 13.11, 13.14, e 13.15)
Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (P), tais como atendimento telefônico
realizado por atendente, além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa). (tarifa n° 13.07)
Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em terminal de auto-atendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado (E), sem
intervenção humana, além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa), bem como pela internet (I). (tarifa n° 13.08)

-

10,00

6. Extrato de Conta

14. Operações de Crédito
14.01 Concessão de adiantamento a depositante

Tar. Adiant.Depositante

180,00

6.2 - Por outros meios

Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito para cobertura de saldo devedor em conta-corrente de depósitos à vista e de excesso
sobre o limite previamente pactuado de cheque especial

6.3- Cópias de microfilmes, microfichas ou assemelhados
Serviços Pessoa Física - Não Tarifados
Crédito

- Fornecimento de cartão com função débito

Renegociação de dívida

Por Operação
Por Evento

- Fornecimento de segunda via do cartão função débito, exceto nos casos de perda, roubo, danificação e outros motivos
não imputáveis à instituiçao emitente

Substituição de garantia

Por Operação
Por Evento

100,00

- Realização de até quatro saques por mês

Formalização de Garantias (Máquinas, Veículos e Imóveis)

Por Operação
Por Evento

1%

- Fornecimento de até dois extratos contendo a movimentação do mês por meio de terminal de auto-atendimento

Outros Serviços

- Realização de até duas transferências de recursos por mês entre contas na própria instituição

250,00

5

Segunda via de documento

10,00

- Compensação de cheques

Observações: 1) O Banco Pine não disponibiliza pacote de serviços porque não permite movimentação de conta corrente de depósito à vista com cartão
magnético. 2) Os valores não mencionados pelo Banco Pine correspondem a serviços não prestados, atualmente, por esta instituição. (P) Pessoal / (E)
Eletrônico / (C) Correspondente Bancário / (I) Internet

Tarifas, Taxas de Administração, Leasing, Consórcios (1 ) e Demais Serviços

Lista de Serviços

ISS: de 2% a 5% (2)
Receitas de Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (3)

10.1 Exportação: Edição de Contrato de Câmbio

10,00

Por Título
Por evento

7,00

7.4 - Manutenção de título vencido em carteira

Por Título
A cada 30 dias

Transferência entre carteiras

Por Título
Por evento

2,50

Envio para Negativação

Por Título
Por evento

10,00

Sustação/Baixa da Negativação

Por Título
Por evento

10,00

7.5 - Envio para protesto

Por Título
Por evento

50,00

7.6 - Sustação de protesto

Por Título
Por evento

50,00

Liquidação de boleto em cartório

Por Título
Por evento

11,00

7.7 - Devolução / Baixa de título / Baixa automática

Por Título
Por evento

10,00

Carta de Anuência

Por Carta
Por evento

50,00

Francesa via Microfilmagem

Por Emissão
Por Evento

190,00

300,00
PIS: 0,65%

10.3 Exportação: Liquidação com Ordem de Pagamento

300,00

10.4 Exportação: Conferência de Documentos

600,00

10.6 Importação: Edição de Contrato de Câmbio

300,00

10.7 Importação: Emissão de Ordem de Pagamento

300,00

10.8 Importação: Demais Tarifas (Não incluem despesas no Exterior)

300,00

10.12 Financeiro - Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de Pagamento

150,00

10.13 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de ROF

750,00

10.14 - Financeiro - Ingresso de Recursos : Confecção de esquema de ROF

750,00

10.15 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp

300,00

10.16 - Financeiro -Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio

300,00

10.18 - Financeiro - Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento

300,00

10.19 - Financeiro - Remessa de Recursos: Alteração de ROF

750,00

COFINS: 4,00%

USD 50,00
Sob consulta

10,00

8. Créditos
8.1 - Abertura de crédito

Por Operação
Por Evento

8.2 - Renegociação de dívida

Por Operação
Por Evento

1.500,00

8.3 - Substituição de garantia

Por Operação
Por Evento

200,00

8.5 - Rescisão Contratual (Quitação Antecipada)

Por Operação
Por Evento

6%

Domicílio Bancário - Recebíveis de cartão

Por Operação
A cada 30 dias

1%

Operações de Seguro: entre 0% e 7,38%

Formalização de Garantias (Máquinas, Veículos e Imóveis)

Por Operação
Por Evento

1%

Operações de Títulos e Valores Mobiliários : entre 0% e 1% ao dia

Tarifa de Emissão de Contratos

Por Operação
Por Evento

(1) No caso de receita de administração de Consórcios, PIS: 1,65%, COFINS: 7,6%

Análise Jurídica de Contratos

Por Contrato
Por Evento

Sob Consulta

(2) De acordo com a legislação municipal aplicável.

Serviços Especiais

Por Contrato
Por Evento

Sob Consulta

IOF (4)
Operações de Crédito:
(i) operações de principal definido: de 0% a 0,0041% ao dia, limitado a 365 dias + 0,38% de alíquota adicional;
(ii) operações sem principal definido: de 0% a 0,0041% ao dia sobre os saldos devedores diários + 0,38% de alíquota
adicional sobre o somatório do acréscimo diário do saldo devedor;
Operações de Câmbio: entre 0% e 6,38%

Câmbio – Transferência para outros brancos

10,00

Instrução e/ou Alteração de dados do Título

COFINS: 4,00%
Valor da Tarifa

90,00

Por Título
Por evento

PIS: 0,65%
Capitais Estrangeiros e Câmbio - Pessoas Física e Jurídica

Emissão
Evento
Emissão
Evento

7.2 - Registro, Desconto ou Cessão de Títulos

Informação do Custo Tributário nos termos da Lei nº 12.741/12

- Extrato anual de tarifas

Por
Por
Por
Por

7. Cobrança

Tarifas Sobre Serviços Diferenciados / Especiais - Pessoa Física

Abertura de Conta Corrente e serviços do Pine Online são isentos de taxas e tarifas.

Outros Serviços

31,00

4. Conta Corrente

13. Transferências de Recurso
Presencial ou pessoal

1.1 - Confecção de ficha cadastral

(3) Incide sobre as receitas financeiras nos termos da legislação aplicável.
(4) Nos termos da legislação vigente, o Custo Efetivo da Transação é informado em todos os contratos de crédito; o IOF
incidente sobre operações de câmbio, seguros e títulos e valores mobiliários é informado nos respectivos contratos.

10,00%

2.500,00

9. Outros Serviços
9.1 - Segunda via de documento

Por Cópia
Por evento

Prestação de Serviços de Depósito de Recursos de Terceiros

Por depósito
Por evento

Carta de circularização - Física

Por Solicitação
Por Evento

99,00

Carta de circularização - Eletrônica

Por Solicitação
Por Evento

49,00

10,00
5%

