
Confecção de cadastro para início de relacionamento –
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 de poupança ou contratação de operação de crédito ou de

arrendamento mercantil,nãopodendo ser cobrada cumulativamente.
Cadastro Isento Isento

CARTÃO

Fornecimento de 2ª via de cartão com função de débito – Confecçãoe 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. 2ª via - Cartão Débito 7,00 7,00

Fornecimento de 2ª via de cartão com função movimentação de conta poupança – Confecçãoe emissão de novo cartão de poupança, restrito a casosde pedidos de reposição formulados pelo detentor da conta, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. 2ª via - Cartão Poupança 6,00 6,00

CHEQUE

Exclusãodo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) – Exclusãode registro de cheque do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)por solicitação do cliente, cobrada por unidade excluída. Exclusão CCF 50,00 50,00

Contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque – Realização de contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque, cobrada uma única vez,compreendidas as fasesde solicitação provisória, de confirmação e de eventual anulação a pedido. Sustação/Revogação 12,00 12,00

Fornecimento de folhas de cheque – Confecçãoe fornecimento de folhas de cheque, cobradas por unidade que exceder as 10 folhas previstas gratuitamente, fornecidas por conta de depósitos à vista independentemente do número de titulares. Folha cheque 1,90 1,90

Cheque administrativo – Emissão de cheque administrativo. Cheque administrativo 28,00 28,00

Cheque visado – Procedimentos para registro e bloqueio do saldo em conta de depósitos à vista correspondentes ao valor do cheque. Cheque visado Não disponível Não disponível

Transferência por meio de DOC/TED

Presencial ou pessoal Realização de transferência de recursos por meio de Documento de Crédito (DOC)ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente. DOC/TED Pessoal 13,00 13,00

Terminal de autoatendimento

e outros meios eletrônicos
Realização de transferência de recursos por meio de DOCou TEDem 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. DOC/TED Eletrônico 9,00 9,00

Internet/mobile Realizaçãode transferência de recursos por meio de DOCou TEDpela internet. Nas “contas eletrônicas”não pode ser cobrada tarifa para estecanal de entrega. DOC/TED Internet 9,00 9,00

Transferência agendada por meio de DOC/TED

Presencial ou pessoal Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOCou TEDem guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal, tais como atendimento telefônico realizado por atendente. DOC/TED Agendado (P) 13,00 13,00

Terminal de autoatendimento

e outros meios eletrônicos

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOCou TEDem 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.
DOC/TED Agendado (E) 9,00 9,00

Internet/mobile Realizaçãode transferência agendada de recursos por meio de DOCou TEDpela internet. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega. DOC/TED Agendado (I) 9,00 9,00

Transferência entre contas na própria instituição

Presencial ou pessoal
Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em guichê de caixa ou mediante 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 estecanal de entrega.
Transf. recurso (P) Isento Isento

Terminal de autoatendimento

e outros meios eletrônicos,

bem como a internet

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 estecanal de entrega. Transf. recurso (E/I) Isento Isento

Ordem de pagamento – Realização de ordem de pagamento. Ordem pagamento 25,00 25,00

Concessão de adiantamento à depositante –
Levantamento de informações eavaliação de viabilidade e de riscos para a concessãode crédito em caráter emergencial para cobertura de saldo devedor em conta de depósitos à vista e de excessosobre o limite previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma veznos últimos trinta dias.

Adiant. depositante 50,00 –

Anuidade - cartão básico

Nacional Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país,para pagamento de bens e serviços, cobrada, no máximo, uma vez a cada doze meses,admitido o parcelamento da cobrança. Anuidade nacional Não disponível Não disponível

Internacional Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no paíse no exterior, para pagamento de bens e serviços, cobrada, no máximo, uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança. Anuidade int. 180,00 500,00

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito – Confecçãoe emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casosde pedidos de reposição formulados pelo detentor do cartão, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. 2ª via - Cartão de crédito 25,00 20,00

Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie

No país Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no país para retirada em espécie na função de crédito. Retirada - país 10,00 +IOF 10,00 +IOF

No exterior Utilização de canais de atendimento disponíveis no exterior para retirada em espécie na função crédito ou débito. Retirada - exterior 10,00 +IOF 10,00 +IOF

Pagamento de contas utilizando a função crédito – Realização de procedimentos operacionais para o pagamento de contas (água, luz, telefone, gás, tributos, boletos de cobrança, etc.),utilizando a função crédito no cartão. Pagamento de contas Não disponível Não disponível

Avaliação emergencial de crédito – Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial a pedido do cliente e por meio de atendimento pessoal, para a realização de despesa acima do limite do cartão, cobrada, no máximo, uma veznos últimos trinta dias. Aval. emerg. de crédito Não disponível Não disponível

Venda de moeda estrangeira

Espécie
Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em espécie, em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fases de contratação e liquidação, registro da operação e entrega da moeda.

Venda Câmbio Espécie
2,5% sobre o valor da

operação

2,5% sobre o valor da

operação

Cheque de viagem Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em cheque de viagem e em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fasesde contratação e liquidação, registro da operação e entrega dos cheques. Venda Câmbio Cheque Não disponível Não disponível

Cartão pré-

pago: emissão

e carga

Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em cartão pré-pago de uso internacional e em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fases de contratação e liquidação, registro da operação, emissão e entrega do cartão, bem

como a realização da carga inicial.
Venda Câmbio pré-pago EMI Não disponível Não disponível

Cartão pré-

pago:

recarga

Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em cartão pré-pago de uso internacional e em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fasesde contratação e liquidação, registro da operação e realização da recarga. Venda Câmbio pré-pago Não disponível Não disponível

Compra de moeda estrangeira

(P) Pessoal,(E)Eletrônico,(C)Correspondenteno paíse(I) Internet.

Espécie
Realização de procedimentos para viabilizar a compra de moeda estrangeira em espécie e em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fases de recepção e conferência da moeda estrangeira na dependência da instituição ou da empresa que atua como

correspondente no país,contratação,liquidação eregistro da operação.
Compra Câmbio Espécie Isento Isento

Cheque de viagem
Realização de procedimentos para viabilizar a compra de moeda estrangeira em cheque de viagem e em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fases de recepção e conferência dos cheques na dependência da instituição ou da empresa que atua como seu

correspondente no país,contratação,liquidação e registro da operação.
Compra Câmbio Cheque Não disponível Não disponível

Cartão pré-pago Realização de procedimentos para viabilizar a compra de moeda estrangeira em cartão pré-pago e em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fasesde contratação,liquidação e registro da operação. Compra Câmbio pré-pago Não disponível Não disponível

SAQUE

Depósito com registro de informações necessárias à identificação, a qualquer tempo, da operação e/ou do depositante, por este solicitado. Depósito identificado 2,00

Saque de conta de depósitos à vistae de poupança

Presencial ou pessoal 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 esse canal de entrega. Saque pessoal 5,00 5,00

Terminal de

autoatendimento
Saque em terminal de autoatendimento além do número de saques permitidos gratuitamente por mês.Nas “contas eletrônicas”, não pode ser cobrada tarifa para essecanal de entrega. Saque terminal 2,00 2,00

Correspondente no país Saque em empresa que atua como correspondente no paísde instituição financeira. Saque correspondente 3,20** 3,50*** 3,20 **3,50***

DEPÓSITO

Depósito identificado – 2,00

CONSULTA

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vistae de poupança

Presencial ou pessoal
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.
Extrato mês (P) 2,50 2,50

Terminal de

autoatendimento

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em terminal de autoatendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado, semintervenção humana, além do número permitido gratuitamente por mês.Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa

para estecanal de entrega.
Extrato mês (E) 2,50 2,50

Correspondente no país Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em empresa que atua como correspondente no paísde instituição financeira, além do número permitido gratuitamente por mês nas contas de depósitos de poupança. Nas “contas eletrônicas”não há gratuidade para este canal de entrega. Extrato mês (C) 2,50 2,50

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

Presencial ou pessoal 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. Extrato movimento (P) 2,50 2,50

Terminal de autoatendimento 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. Extrato movimento (E) 2,50 2,50

Correspondente no país Fornecimento de extrato com a movimentação de um período, por meio de empresa que atua como correspondente no país de instituição financeira. Extrato movimento (C) 2,50 2,50

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado – Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado. Microfilme 6,00 6,00

Fornecimento de cartão Função débito Função movimentação e débito

Fornecimento de folhas de cheques2 10 folhas mensais Não disponível

Fornecimento de 2ª via do cartão (exceto em casos de pedidos por perda/roubo ou danificação pelo associado) Isento Isento

Saques em guichê de caixa,inclusive por cheque ou cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento 4 saques mensais 2 saques mensais

Fornecimento de extratos com movimentação do mês por terminal de autoatendimento 2 extratos mensais 2 extratos mensais

Transferência de recursos entre contas 2 transferências mensais para contas na mesma instituição 2 transferências mensais para contas de mesma titularidade

Compensação de cheques Isento Não disponível

Fornecimento de extrato consolidado de tarifas cobradas no ano anterior 1 por ano Isento

Realização de consultas via internet Isento Isento

1. Serviçosdisponíveis para pessoafísica.–2. Desdequeainda não tenhamsido liquidadas vinte ou mais folhasde chequejá fornecidas ao associadoou quenão tenham sido liquidadas,no mínimo, 50% das folhas de chequefornecidasao correntistanos três últimos meses.

Pix Por ocorrência 0,00 0,00 a 0,40

Pix Cobrança - Entrada Por ocorrência 0,00 9,00

Pix -Cobrança - Liquidação Por ocorrência 0,00 8,00

3. Osserviços constantesda conta-salárioobedecemàs quantidadesestabelecidas na Resoluçãonº 3. 402/06 e Circular nº 3.338, de 21/ 12/2006, do Bacen.As tarifas sobreas transições excedentesda cada serviço são as mesmas

aplicadas paraos demais associados,conformedescritonestatabela.

Extrato (a partir do 3º evento no mês) Por solicitação 1,50 Não disponível

Saques (a partir do 6º evento por crédito) Por solicitação 3,00 Não disponível

Emissão de TEC(a partir do 2º evento por crédito) Por solicitação 14,00 Não disponível

Pagamentos de Títulos, Tributos e Impostos Por solicitação 1,50 1,50

Crédito em Conta-Corrente Por solicitação 1,50 1,50

DOC/TED Por solicitação 9,00 9,00

Pix Transferências Por solicitação Não disponível 0,40

Ordem de Pagamento - OP Por solicitação 25,00 25,00

Transferência - Conta-Salário / Conta Sicredi Por solicitação 9,00 9,00

Transferência - Outros Bancos Por solicitação 9,00 9,00

Pagamento - Conta-Salário /Cartão Transação Por solicitação 9,00 9,00

Entrada Por solicitação 9,00 9,00

Liquidação Por solicitação 8,00 8,00

Manutenção de títulovencido Por solicitação 6,50 6,50

Pedido de protesto4 Por solicitação 12,00 12,00

Pedido de sustentação de protesto4 Por solicitação 12,00 12,00

Pedido de negativação Por solicitação Não disponível 12,00

Pedido de sustentação de negativação Por solicitação Não disponível 12,00

Baixa de título Por solicitação 7,00 7,00

Carta anuência Por solicitação 15,00 15,00

ARRECADAÇÃO
Arrecadação de documentos com ou sem código de barras e Pix Por ocorrência Não disponível 8,00

Arrecadação de débito automático Por ocorrência 9,50 9,50

4. Excluem-seos custosdecartório.

Edição e Efetivação de Contrato de Câmbio Por operação Consultar5 Consultar5

Alteração, Cancelamento e Baixa de Contrato de Câmbio Por operação 100,00 100,00

EXPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO
Edição e Efetivação de Contrato de Câmbio Por operação 200,00 200,00

Alteração, Cancelamento e Baixa de Contrato de Câmbio Por operação 100,00 100,00

Fechamento de Câmbio com liquidação em D+1 Por operação 100,00 100,00

Fechamento de Câmbio com liquidação futura Por operação 300,00 300,00

OPERAÇÕESFINANCEIRAS

Cobrança de Cheque em Moeda Estrangeira Por operação 50,00 50,00

Análise de Documentos para Contratação de Câmbio Por operação 3.500,00 3.500,00

Edição e Efetivação de Contrato de Câmbio com ROF/RDE Por operação Consultar5 Consultar5

Transferência e/ou Devolução de Ordem de Pagamento Por operação 50,00 50,00

Carta de Crédito Por operação Consultar5 Consultar5

Cobrança Documentária Por operação Consultar5 Consultar5

SML– Sistema de Pagamento em Moedas Local (envio/recebimento) Por operação 300,00 300,00

5. Para tarifas com valoresa “consultar”,entrar em contatodiretamente com a áreadeOperaçõesdeCâmbio.
Tarifasmáximas estabelecidaspeloSicredi para aplicaçãoem toda a suaredede atendimento em consonânciacom a Resolução3.919, de25/ 11/ 2010, do BancoCentral doBrasil.
Afixaçãoobrigatória nas dependênciasdas unidades deatendimento.

Sistema de Crédito Cooperativo –Sicredi • CNPJ:01.181.521/0001-55

PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTO

COBRANÇA

Divulgada em 01/06/2022
***Vigência a part ir de 01/07/2022



Cartão Sicredi Visa Internacional10 (BásicoInternacional) - Anuidade Titular Por ano 90,00 Não disponível

Serviço de assistência em viagem; Serviço de

saque emergencial; Substituição emergencial

do cartão.

Cartão Sicredi Visa Internacional10 (BásicoInternacional) - Anuidade Adicional Por ano 45,00 Não disponível

Cartão Sicredi Visa Internacional10 (Básico Internacional) - 2ª Via Por emissão 25,00 Não disponível

Cartão Sicredi Visa Internacional10 (BásicoInternacional) - Saque a Crédito Por contratação 10,00 Não disponível

Cartão Sicredi Touch10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Titular Por ano 90,00 Não disponível

Serviço de assistência em viagem; Serviço de

saque emergencial; Substituição emergencial

do cartão.

Cartão Sicredi Touch10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Adicional Por ano 45,00 Não disponível

Cartão Sicredi Touch10 (Diferenciado Internacional) - 2ª Via Por emissão 25,00 Não disponível

Cartão Sicredi Touch10 (Diferenciado Internacional) - Saque a Crédito Por contratação 10,00 Não disponível

Cartão Sicredi Visa Gold10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Titular Por ano 150,00 Não disponível

Serviço de assistência em viagem; Serviço de saque

emergencial; Substituição emergencial do cartão; Seguro

para veículos de locadora; Proteção de preço; Proteção

de compra; Garantia estendida original.

Cartão Sicredi Visa Gold10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Adicional Por ano 75,00 Não disponível

Cartão Sicredi Visa Gold10 (Diferenciado Internacional) - 2ª Via Por emissão 25,00 Não disponível

Cartão Sicredi Visa Gold10 (Diferenciado Internacional) - Saque a Crédito Por contratação 10,00 Não disponível

Cartão Sicredi Visa Platinum10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Titular Por ano 280,00 Não disponível
Serviço de assistência em viagem; Serviço de saque

emergencial; Substituição emergencial do cartão; Seguro

para veículos de locadora; Seguro de emergência

médica internacional; Proteção de preço; Proteção de

compra; Garantia estendida original; Concierge.

Cartão Sicredi Visa Platinum10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Adicional Por ano 140,00 Não disponível

Cartão Sicredi Visa Platinum10 (Diferenciado Internacional) - 2ª Via Por emissão 25,00 Não disponível

Cartão Sicredi Visa Platinum10 (Diferenciado Internacional) - Saque a Crédito Por contratação 10,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Internacional10 (Básico Internacional) - Anuidade Titular Por ano 90,00 Não disponível

Serviço de saque emergencial; Substituição

emergencial do cartão.

Cartão Sicredi MasterCard Internacional10 (BásicoInternacional) - Anuidade Adicional Por ano 45,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Internacional10 (BásicoInternacional) - 2ª Via Por emissão 25,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Internacional10 (Básico Internacional) - Saque a Crédito Por contratação 10,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Internacional10 (Básico Internacional) - CDA Por contratação 1% do valor contratado9 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Gold10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Titular Por ano 150,00 Não disponível

Serviço de saque emergencial; Substituição emergencial

do cartão; Seguro proteção de preço; Seguro proteção

de compras; Garantia estendida original.

Cartão Sicredi MasterCard Gold10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Adicional Por ano 75,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Gold10 (Diferenciado Internacional) - 2ª Via Por emissão 25,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Gold10 (Diferenciado Internacional) - Saque a Crédito Por contratação 10,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Gold10 (Diferenciado Internacional) - CDA Por contratação 1% do valor contratado9 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Platinum10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Titular Por ano 280,00 Não disponível

Serviço de saque emergencial; Substituição

emergencial do cartão; Agência de viagens; Airport

Concierge; Concierge; Seguro de emergências médicas

em viagens; Masterseguro de automóveis.

Cartão Sicredi MasterCard Platinum10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Adicional Por ano 140,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Platinum10 (Diferenciado Internacional) - 2ª Via Por emissão 25,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Platinum10 (Diferenciado Internacional) - Saque a Crédito Por contratação 10,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Platinum10 (Diferenciado Internacional) - CDA Por contratação 1% do valor contratado9 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Black10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Titular Por ano 770,00 Não disponível Serviço de saque emergencial; Substituição emergencial

do cartão; Sala Vip Guarulhos; Mastercard Airport

Experience fornecido por Lounge Key; Boingo Wi-Fi;

Dufry Red; Airport Concierge; Concierge; Perda de

bagagem; Cancelamento de viagem; Garantia

estendida original; Roubo em caixas eletrônicos;

Proteção de compra; Seguro de emergências médicas

em viagens; Masterseguro de automóveis.

Cartão Sicredi MasterCard Black10 (Diferenciado Internacional) - Anuidade Adicional Por ano 385,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Black10 (Diferenciado Internacional) - 2ª Via Por emissão 25,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Black10 (Diferenciado Internacional) - Saque a Crédito Por contratação 10,00 Não disponível

Cartão Sicredi MasterCard Black10 (Diferenciado Internacional) - CDA Por contratação 1% do valor contratado9 Não disponível

Cartão Sicredi Empresarial10 (Básico Internacional) - Anuidade por Cartão Por ano Não disponível 190,00 Serviço de assistência em viagem; Serviço de saque

emergencial; Substituição emergencial do cartão;

Emergência médica internacional; Seguro para

veículos de locadora.

Cartão Sicredi Empresarial10 (Básico Internacional) - Saque a Crédito Por contratação Não disponível 10,00

Cartão Sicredi Empresarial10 (Básico Internacional) - 2ª Via Por emissão Não disponível 20,00

Manutenção Cartão Empresarial Débito - Por Cartão Por mês Não disponível 4,00

Manutenção Cartão Empresarial Débito - Por Cartão Por ano Não disponível 48,00

9. Valormínimo deR$ 10,00 ou 1% do valorcontratado(o quefor maior).

10. Cartõesválidos no Brasil e noexterior.

Para CartãoBNDESSicredi TAC- TarifaAberturadeCrédito,não poderáexcedero valor de 2% do limite de créditoconcedido.

15. Nãoexistemtaxas de adesãoe manutençãoa seremcobradas no Programa de Recompensados cartões PF.Podehaveranuidadediferenciadapara o cartão PJ.

Através das compras realizadas com os cartões participantes, na funcionalidadecréditoe para o pagamentode anuidade, seráatribuído1 (um) ponto para cartões Sicredi Gold,ToucheSicredi Empresarial, 1,5 ponto para cartãoSicredi Platinum

e 2 pontos para cartãoSicredi MasterCardBlack, equivalenteem valor a cada 1 (um) dólar turismo norte-americano lançadona faturamensal. Oassociadotitular podetransferir os pontos para as empresasparceiras (Multiplus, Smiles e Tudo Azul)

e trocar por milhas aéreas,eletrônicos,eletrodomésticos,entreoutros.No caso do cartão Sicredi Empresarial,quem podetransferir os pontos para as empresasparceirasé o RepresentanteAutorizado.

Confiraas informações referentesao Programa de Recompensana íntegra,no seuRegulamentodo Programa de Recompensadisponívelno site sicredi.com.br.

7. InclusaataxadeR$0,35 repassadaaoBancodoBrasil.

8. InclusaataxadeR$6,82 repassadaaoBancodoBrasil.

Contrato de custódia de cheques Na contratação 10,00 10,00

Entrada de cheques Por ocorrência 10,00 10,00

Baixa de cheques Por ocorrência 5,00 5,00

Devolução ou baixa antecipada Por ocorrência 5,00 5,00

Alteração de data de vencimento Por solicitação 5,00 5,00

Cheque devolvido por insuficiência de fundos7 Por folha Não disponível 45,00

Fornecimento de folhas de cheque (talão 10 ou 20 folhas) Por folha 1,90 1,90

Fornecimento de folhas de cheque (formulário contínuo) Por folha 1,90 1,90

Inclusão no Cadastro de Eminentes de Cheques sem Fundo8 Por ocorrência Não disponível 30,00

Cheque com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (valor fixo + %) Por ocorrência Não disponível 0,11% sobre o valor do cheque

Cheque administrativo com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (valor fixo + %) Por ocorrência Não disponível 0,11% sobre o valor do cheque

Cheque TBcom valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (valor fixo+ %) Por ocorrência Não disponível 0,11% sobre o valor do cheque

Depósito em cheque Por folha Não disponível 2,00

Processamento - Compe Por folha Não disponível 2,50

Ressarcimento de despesas - telefonema Por ocorrência Não disponível 5,00

Ressarcimento de despesas - fax Por ocorrência Não disponível 5,00

Atestado de idoneidade financeira Por solicitação 100,00 100,00

Abono de assinatura Por solicitação 10,00 10,00

Token Por solicitação 150,00 150,00

Mobile Token Por ativação 10,00 10,00

Coleta e entrega em domicílio ou outro local Por solicitação 10,00 10,00

Aviso automático de movimentação Por ocorrência 5,00 5,00

Pagamento de funcionários via relação Por operação Não disponível 5,00

Pagamento de funcionários via meio magnético Por operação Não disponível 5,00

Malote personalizado - Assinatura Por mês Não disponível 100,00

Malote personalizado - Processado Por unidade Não disponível 50,00

Saque a débito rede compartilhada Por ocorrência 3,20** 3,50*** 3,20** 3,50***

Coleta e entrega de valores a domicílio Por ocorrência Conforme roteiro Conforme roteiro

Cofre Inteligente - assinatura Por mês Não disponível Conforme negociação

Cofre Inteligente - processado Por ocorrência Não disponível Conforme negociação

Extrato Consolidado (Sicredi Extrato) Por mês 4,00 Não disponível

Cópia ou segunda via de documentos (outros) Por folha 5,00 5,00

Fornecimento de Cópia de Contrato ou Cédula Por contrato 200,00 200,00

Recibo de Transação Eletrônica - 2ª via Por documento 1,50 1,50

Fornecimento de Atestados, Certificados e Declarações Por documento 20,00 20,00

Fornecimento de Extrato Financiamento (ficha gráfica - crédito) Por contrato 20,00 20,00

Cópia de imagem de cheque Por folha 9,00 9,00

Tag de Passagem - Plano Misto Por mês 15,00 Não disponível

Tag de Passagem - Tarifa de Emissão Por ocorrência 30,00 Não disponível

Tag de Passagem - Tarifa de emissão de 2ª via Por ocorrência 30,00 Não disponível

Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) - Capital de Giro Por solicitação Não disponível 1.500,00

Tarifade Abertura de Crédito (TAC)- Limite de Desconto de Recebíveis Na contratação/na renovação Não disponível 200,00

Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)- Rotativos Na contratação/na renovação Não disponível 2.000,00

Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)- Microcrédito Por solicitação 630,00 630,00

Tarifade Abertura de Crédito (TAC)- Demais Produtos de Crédito Comercial Por solicitação Não disponível 2.000,00

Aditamento de Operações de Crédito Por solicitação 100,00 100,00

Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA)6 Por solicitação Não disponível 2%

Renegociação de Operações de Crédito Por solicitação Não disponível 1.000,00

Confecção de Borderô para Desconto de Recebíveis Por solicitação Não disponível 150,00

Emissão de Carta-Fiança Por solicitação Não disponível 1.000,00

Desistência Antecipada da Carta-Fiança Por solicitação Não disponível 1.000,00

Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia Por solicitação 400,00 400,00

Fornecimento de atestados, certificados e declarações Por solicitação 250,00 250,00

Concessão de Adiantamento a Depositante Por solicitação - 50,00

Tarifade Abertura de Crédito (TAC)- Cartão BNDES Por solicitação Não disponível Até 2% sobre novo limite concedido

Avaliação emergencial limite Cartão BNDES Por solicitação Não disponível Até 2% sobre novo limite concedido

Emissão de segunda via Cartão BNDES Por solicitação Não disponível 20,00

Extrato
Fornecimento de extrato mensal

ou período específico R$ 2,50 2 6 8 12 12

Cadastro
Confecção de cadastro para

início de relacionamento Isento - - - - -

Cheques Fornecimento de folhas de cheque (talonário) R$ 1,90 10 - 12 15 20

Saques

Terminais de autoatendimento R$ 2,00

4 8 8 10 12Presencial ou pessoal R$ 5,00

Rede compartilhada R$ 3,20** 3,50***

Transferências

DOC/TED

(canais eletrônicos)
R$ 9,00

- - 1 2 3
DOC/TED

(canais pessoais)
R$ 13,00

Entre contas Sicredi Isento 2 Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Extrato
Fornecimento de extrato

mensal ou período

específico

R$ 2,50 2 2 2 6 4 20 2 2 6 Ilimitado

Cadastro
Confecção de cadastro

para início de

relacionamento

Isento - - Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento

Cheques Fornecimento de folhas de cheque (talonário) R$ 1,90 10 10 20 20 20 40 10 10 20 Ilimitado

Saques

Terminais de autoatendimento R$ 2,00

4 4 12(11) 12(11) 12(11) 28(11) 4 6(14) 12(14) IlimitadoPresencial ou pessoal R$ 5,00

Rede compartilhada R$ 3,20** R$ 3,50***

Transferências

DOC/TED (canais eletrônicos) R$ 9,00 - - 1 1 - 4 Ilimitado
3(14) 6(14) Ilimitado

DOC/TED (canais pessoais) R$ 13,00 - - - - - - -

Entre contas Sicredi Isento 2 2 Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Token Fornecimento de Token R$ 150,00 - - - - - - - - - 1

Extrato Fornecimento de extrato mensal ou período específico R$ 2,50 2 2 4 5 10 15 20 25 40 4 2

Cadastro
Confecçãode cadastro para início de relacionamento Isento - Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento

Renovação cadastral R$ 60,00 - 1/ano 1/ano 1/ano 1/ano 1/ano 1/ano 1/ano 1/ano 1/ano 1/ano

Cheques

Revogação/sustação de cheque R$ 12,00 - - - - - - 1 2 5 - -

Fornecimento de folhas de cheque (talonário) R$ 1,90 10 10 10 20 40 60 100 100 100 20 -

Fornecimento de folhas de

cheque (Formulário

Contínuo)

R$ 1,90 - - - - - - 100 200 Ilimitado - -

Processamento - Compe R$ 2,50 - 10 10 20 40 60 100 200 Ilimitado 20 10

Saques

Terminais de autoatendimento R$ 2,00

4

4 6 8 10 15 30 50 40 10 6

Presencial ou pessoal R$ 5,00 2 2 2 2 2 2 4 10 - -

Rede compartilhada R$ 3,20** R$ 3,50*** - - 2 3 4 5 6 20 - -

Depósitos
Depósito em cheque R$ 2,00 - - - 50 70 100 150 250 Ilimitado 30 10

Depósito Rede Saque e Pague R$ 12,00 - - - 4 8 15 30 50 Ilimitado - -

Transferências

DOC/TED (canais eletrônicos) R$ 9,00 - 1 1 2 3 5 7 10 15 2 Ilimitado

DOC/TED (canais pessoais) R$ 13,00 - - - - - - - - 3 - -

Entre contas Sicredi Isento 2 Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Manutenção Manutenção de conta-corrente R$ 30,00 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cheque Especial
Concessão de cheque especial R$ 50,00 - Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído

Renovação de cheque especial R$ 65,00 - 4/ano 4/ano 4/ano 4/ano 4/ano 4/ano 4/ano 4/ano 4/ano 4/ano

Token Fornecimento de Token R$ 150,00 - - - - - 1/ano 1/ano 1/ano 1/ano - 1/ano

Manutenção de conta-corrente Por mês Não disponível 30,00

Renovação de cadastro Por ocorrência Não disponível 60,00

Concessão de cheque empresarial Na contratação Não disponível 50,00

Renovação de cheque empresarial Na renovação Não disponível 65,00

Débito autorizado em conta Por ocorrência Não disponível 5,00

Depósito em espécie Por ocorrência Não disponível Conforme negociação

Depósito Rede Saque e Pague Por ocorrência Não disponível 12,00

Serviço de Gestão de Numerário Varejista na Saque e Pague Por mês Não disponível 0,30% sobre o valor depositado

Serviço de Gestão de Numerário CofreInteligente Por mês Não disponível 0,30% sobre o valor depositado

Provisionamento de saque Por ocorrência Não disponível 0,10% sobre o valor provisionado

Cancelamento de provisionamento de saque Por ocorrência Não disponível Conforme negociação

Comissão de serviço (exceto Pró-Cotista) Por solicitação De R$ 1.500,00 a R$ 4.500,00 Não disponível

Tarifa de custo de Administração Mensal (cobrada junto com a prestação) 25,00 Não disponível

Análise de apólice habitacional de mercado Por solicitação 100,00 Não disponível

Substituição de Bens em Garantia Por solicitação 600,00 Não disponível

Avaliação de Bens em Garantia Por solicitação De R$ 1.500,00 a R$ 4.500,00 Não disponível

Taxade acompanhamento da operação de Pró-Cotista Por solicitação Até 1,5% da operação Não disponível

6. A TarifadeLiquidaçãoAntecipada(TLA)é exclusiva para pessoasjurídicas de médio e grandeporte. Percentual da tarifa aplicadosobreo saldodevedorapuradona data de amortização do contrato.

Cadastro Confecçãode cadastro para início de relacionamento Isento Isento

Saques
Terminais de autoatendimento R$ 2,00

4
Rede compartilhada R$ 3,20** R$ 3,50***

Transferências

DOC/TED (canais eletrônicos) R$ 9,00 Ilimitado

Entre contas Sicredi Isento Ilimitado

11 . Após os 4 primeiros saquesda quantidade total de serviçosmensais da suaCesta,elespoderãoserrealizadosnosterminais de autoatendimento Sicredi, de modo quehaverácobrançade tarifaavulsacasosejam realizados nos guichêsde caixaou nos terminais da RedeCompartilhada.

12. Sãoconsideradas99 ocorrências nos serviçosilimitados para fins de cálculo do valor total dos serviços.

13. Associadosquerecebemo benefíciodo INSSedesejaremrealizar a transferênciatotal ou parcial do benefíciopara outras instituiçõespodem realizá-la de forma gratuita.

14. Para estesserviços,a quantidade franqueadaéunificadaindependentementedo canal no qual a transaçãofor realizada.
Transaçõesqueexcederemas quantidadesmensaiscontratadas serãocobradasdeforma avulsa,conforme preçosestabelecidosna TabeladeTarifas.Ouvidoria - 0800 646 2519. Denúnciasou Reclamações- BancoCentraldo Brasil: 0800 979 2345. Os
serviços franqueadospelasCestasdeRelacionamento,PacotesPadronizadose Serviços Essenciais em contasabertasnas Agências serãorenovadossempreno 2º (segundo)dia útil do mês.
Consultedisponibilidadedas Cestasde Relacionamentoem sua Cooperativa.

Tarifasmáximas estabelecidaspelo Sicredi para aplicaçãoem toda a sua redede atendimento em consonânciacom a Resolução3.919, de 25/ 11/2010, do BancoCentral do Brasil.Afixaçãoobrigatória nas dependênciasdasagências.


