Tarifas Bancárias

Vigência desde 22/12/2011

Os valores das tarifas de serviços desta tabela foram estabelecidos pelo Banco Ficsa, em consonância
com a Resolução 3.919 de 25/11/2010 da CMN - Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil.

SERVIÇOS ESSENCIAIS - PESSOA FÍSICA (ISENTOS DE TARIFAS)

SERVIÇOS DIFERENCIADOS - pessoa física

Conta-Corrente de depósito à vista

Operações de créditos
Aditamento de contrato de empréstimos/financiamentos

Quantidade
SND
SND
SND
ilimitado
2 por mês
ilimitado
2 por mês
ilimitado
1 por ano

SND - Serviço não disponível

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PESSOA FÍSICA

Valor da
Tarifa (em R$)

Sigla no extrato

Canais de
entrega

Fato gerador da cobrança

1. Cadastro

Confecção de cadastro para
início de relacionamento

2. Conta de Depósito
Cheque
Cheque administrativo

950,00

CADASTRO

-

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, não podendo ser cobrada cumulativamente.

20,00 CHEQUE ADMINISTRATIVO

-

Emissão de Cheque Administrativo.

EXTRATO mês (P)

6,00
EXTRATO mês (E)*

EXTRATO movimento (P)
Fornecimento de extrato de um
período de conta de depósitos à vista

Internet

7,00

MICROFILME*

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.

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.

Internet

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.

6,00
EXTRATO movimento (E)*

Fornecimento de cópia de microfilme,
microficha ou assemelhado

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.

-

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou
assemelhado

4. Transferências de Recursos

25,00

DOC/TED pessoal

Transferência por meio de DOC/TED
25,00

25,00

DOC/TED internet

Internet

DOC/TED agendado (P)

Presencial ou
pessoal

Transferência agendada
por meio de DOC/TED
15,00

isento

Presencial ou
pessoal

DOC/TED agendado (I)

TRANSF. RECURSO (P)

Ordem de Pagamento

25,00

TRANSF.RECURSO (I)
Ordem de pagamento

Realização de transferência de recursos por meio de DOC ou
TED pela internet.
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.

Internet

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.

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 este canal
de entrega.

Transferência entre contas
na própria instituição
isento

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

Internet

Realização de transferência de recursos entre contas na
própria instituição pela internet, além do número permitido
gratuitamente por mês. Nas “contas eletrônicas” não pode ser
cobrada tarifa para este canal de entrega.

-

Realização de ordem de pagamento

-

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.

5. Operações de Crédito

Concessão de adiantamento a depositante

50,00

ADIANT. DEPOSITANTE

Legenda : (P) Presencial ou Pessoal (E) Eletrônico (I) Internet (SND) Serviço não disponível

300,00
Mín. 50,00
Máx. 190,00

Por aditamento
Por evento

Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

600,00

Substituição de garantia - CDC e Crédito Auto

300,00

Por evento

50,00

Por solicitação

Cancelamento provisório do gravame
Cancelamento provisório do SIRCOF
Contratação de aval e fiança

Custódia
Cancelamento de cheques custodiados
Substituição de cheques custodiados
Alteração de data programada de depósito de cheques custodiados

Por operação

50,00

Por solicitação

130,00

Por carta de fiança

10,00

Por cheque

10,00

Por cheque

10,00

Por cheque

Coleta e entrega em domicílio ou outro local
Serviços de coleta e remessa de documentos

200,00

Por entrega/coleta

Aviso automático de movimentação em conta
Serviços de mensagens via celular
Via expresso

0,18

Por mensagem

12,00

Por mensagem

Mín. 20,00
Máx. 200,00

Por atestado

Fornecimento de atestados, certificados e declarações
Atestado de idoneidade moral e financeira/capacidade financeira

pessoa jurídica

3. Consulta

Fornecimento de extrato mensal
de conta de depósitos à vista

Desconto de Cheques e Duplicatas 0,8% do valor do contrato*

Forma de Cobrança

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento
Renovação de ficha cadastral
Consulta a serviços de proteção ao crédito
Cheque
Cheque administrativo
Cheque devolvido por insuficiência de fundos
Cheque administrativo com valor igual ou superior a R$ 5.000,00*
Conta Corrente
Abertura de conta
Manutenção de conta ativa/inativa*
Adiantamento a deposit., incl. excesso limite de ch. especial
Concessão de cheque especial/conta garantida
Renovação de cheque especial/conta garantida
Débito autorizado em conta-corrente
Utilização de conta garantida*
Exclusão/alteração de data de vencimento para cheques em custódia e/ou descontados*
Movimentação de recursos
Emissão de DOC C
Emissão de DOC D
Ordem de Pagamento
Transferência Eletrônica Disponível - TED
Extrato de Conta
Cópia de microfilmes ou assemelhados
Por outros meios
Cobrança
Entrada por borderô (listagem de títulos)
Entrada por meio magnético
Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente
Manutenção de título vencido
Envio para protesto
Sustação do protesto
Devolução de título
Crédito
Abertura de crédito
Renegociação de dívida
Substituição de garantia*
Custódia de cheque pré-datado
Avaliação, reavaliação de bens recebidos em garantia*
Desconto de Cheques e Duplicatas 0,8% do valor do contrato*

Outros serviços
Prorrogação de Títulos Descontados*
Cancelamento provisório de gravame*
Cancelamento provisório de SIRCOF*
Segunda via de documento
Conta garantida 3% do valor do Contrato*

Valor da Tarifa (em R$)

Forma de Cobrança

950,00

Por evento

950,00

a cada 120 dias

10,00

Por evento

15,00

Por evento

8,00

Por evento

15,00+ 0,11% do valor

Por cheque

10,00

Por conta

100,00

Por conta

50,00

Por operação

30,00

Por conta

30,00

Por conta

2,00

Por operação

15,00

Por evento

10,00

Por evento

20,00

Por evento

20,00

Por evento

20,00

Por evento

20,00

Por evento

7,00

Por evento

6,00

Por evento

5,00

Por evento

5,00

Por evento

5,00

Por evento

5,00

A cada 30 dias

10,00

Por evento

12,00

Por evento

5,00

Por evento

950,00

Por evento

100,00

Por evento

600,00

Por evento

7,00

Por evento

600,00

Por evento

Mín. 50,00
Máx. 190,00

Por evento

5,00

Por títulos

50,00

Por solicitação

50,00

Por solicitação

80,00
Mín. 70,00
Máx. 190,00

Por envento
Na contratação/ renovação

O Banco Ficsa não disponibiliza pacote de serviços porque não emite cartões com função de débito não permitindo, desta forma, movimentações de conta depósito à vista com cartão.

www.ficsa.com.br | SAC 0800 702 8100 | Ouvidoria 0800 701 0372 | Banco Central do Brasil 0800 979 2345

*Alterado a partir desta vigência.

Serviço
Fornecimento de cartão de débito
2º via de cartão de débito
Folhas de cheque
Saque presencial ou pessoal, guichê de caixa
Extratos com a movimentação do mês por meio de guichê de caixa
Consultas via internet
Transferências de recursos entre contas na própria instituição
Compensação de cheques
Fornecimento de extrato anual consolidado

Valor da Tarifa (em R$)

