
Tabela afixada em 01/11/2022
Vigência a partir de 01/12/2022

De acordo com as normas do Banco Central do Brasil, os serviços possuem as seguintes caracterísicas:

Não será cobrado do TAC (Transportador Autônomo de Cargas) ou TAC equiparado:

. uma transferência por CIOT, sem limite de valores para conta de titularidade do contratado.

. até 4 (quatro) saques por mês.

Cadastro

Descrição
Valor da Tarifa

Até R$
Forma de 
Cobrança

Fato Gerador

1.500,00R$          Por evento

10,00R$               Por evento

10,00R$               Por evento

20,00R$               Por evento

20,00R$               Por evento

Contratação de Operações

Descrição
Valor da Tarifa

Até R$
Forma de 
Cobrança

Fato Gerador

2.500,00R$          Por contrato

Aditamentos de Contratos

Descrição
Valor da Tarifa

Até R$
Forma de 
Cobrança

Fato Gerador

500,00R$             Por Aditamento

Cópia ou 2ª Via de Documento

Descrição
Valor da Tarifa

Até R$
Forma de 
Cobrança

Fato Gerador

200,00R$             Por Contrato

200,00R$             Por Documento

Especiais: são os serviços decorrentes de legislação específica, não aplicável aos serviços prestados pelo Banco Brasileiro de Crédito S/A.

Aditamento de Contrato de 
Crédito Direto ao Consumidor e 
de Arrendamento Mercantil – 
Substituição ou reavaliação do 
Bem.

Aditivo contratual

2ª via de Contrato de Crédito 
Direto ao Consumidor  e de 
Arrendamento Mercantil

Entrega da 2ª via do Contrato

2ª via do Termo de Quitação de 
Arrendamento Mercantil

Entrega da 2ª via do Termo de Quitação

Utilização de canais de atend. 
para retirada em espécie - no país

Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no País para 
retirada em espécie na função crédito.

Diferenciados: são os serviços definidos em um contrato entre o cliente e a instituição, para os quais admite-se a cobrança de tarifas.

Serviços Diferenciados

Contratação de Operação de 
Crédito Direto ao Consumidor e 
de Arrendamento Mercantil

 
No ato da contratação da operação.

Obs.: cobrança somente para pessoa jurídica

Transferência por meio de DOC
Realização de transferência de recursos por meio de Documento de Crédito (DOC) 
mediante atendimento telefônico realizado por atendente/canal eletrônico, de acordo com 
o produto utilizado pelo Portador.

Transferência por meio de TED
Realização de transferência de recursos por meio de Transferência Eletrônica 
Disponível(TED) mediante atendimento telefônico realizado por atendente/canal 
eletrônico, de acordo com o produto utilizado pelo Portador.

Fornecimento de 2ª via de cartão 
com função crédito

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 outros motivos não imputáveis a instituição emitente.

                Informativo ao Público - Quadro de Tarifas

Essenciais:  são serviços garantidos por legislação ao cliente, sem qualquer cobrança de tarifas. 

Prioritários: são os serviços relacionados a operações de crédito e cadastro, sendo permitida a cobrança, cujo valor deverá ser definido pela instituição credora.

Serviços Prioritários

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 necessárias
ao início de relacionamento decorrente da contratação de
operação de crédito direto ao consumidor ou de arrendamento mercantil.


