SERVIÇOS DIFERENCIADOS
LISTA DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS

UNIDADE E/OU FORMA COBRANÇA

VALOR DA
TARIFA

1 - ABONO DE ASSINATURA

1.1 Abono Assinatura
2 - Aditamento de Contratos

Por abono

2.1 Aditamento de Contratos

Por aditamento

n/t
R$

100,00

3 - Aluguel de Cofre
n/t

3.1 - Aluguel de Cofre

4 - Aval e Fiança
4.1 - Aval e Fiança

Por carta emitida e aval concedido

n/t

5 - Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
5.1 - Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Por laudo de avaliação

R$

200,00

6 - Certificado Digital
6.1 - Emissão certificado digital

n/t

7 - Coleta e entrega em domicílio ou outro local
7.1 - Coleta domicílio ou outro local
7.2 - Entrega em domicílio ou outro local

Por coleta

n/t

Por entrega

n/t

8 - Custódia de cheques pré dataddos
R$
R$

0,80
4,15

R$

0,30

Por extrato

R$

5,00

Por atestado concedido

R$

100,00

12.1 - Segunda via ou fotocópia de cheques

Por cheque

R$

10,00

12.2 - Segunda via ou fotocópia de extratos mensais

Por extrato

R$

-

Por contrato ou documento

R$

6,00

Por cartão personalizado

R$

10,00

Por cartão entregue

R$

10,00

8.1 - Inclusão
8.1 - Alteração data vencimento/exclusão

Por documento
Por alteração/exclusão

9 - Envio de mensagem automática relativa à movimentação ou lançamento em conta de depósitos ou de cartão de crédito
9.1 - Serviço de mensagens via celular

Por mensagem enviada

10 - Extrato diferenciado mensal contendo informações adicionais àquelas relativas a contas de depósitos e/ou de poupança
10.1 - Extrato diferenciado mensal contendo informações adicionais àquelas relativas a
contas de depósitos e/ou de poupança
11 - Fornecimento de atestados, certificados e declarações
11.1 - Atestado de Idoneidade Moral e Financeira/Capacidade Financeira
12 - Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos

12.3 - Segunda via ou fotocópia de contratos e outros documentos
13 - Fornecimento de plástico de cartão crédito em formato personalizado
13.1 - Fornecimento de plástico de cartão crédito em formato personalizado
14 - Fornecimento emergencial de segunda via de cartão de crédito
14.1 - Fornecimento emergencial de segunda via de cartão de crédito
15 - Depósito Cheque Sicoobnet Celular
15.1 - Depósito de cheque pelo canal Sicoobnet Celular

Por cheque depositado

R$ 0,50

16.1 - Fornecimento do plásitco

Por cartão entregue

n/t

16.2 - 2ª via do cartão pré pago

por 2ª via emitida

n/t

Por carga

n/t

16 - Cartões pré pago

16.1 - Carga do cartão
17 - Administração de Fundos de Investimento
17.1 - Administração de Fundos de Investimento

n/t

18 - Outros serviços de câmbio
18.1 - Outros serviços de câmbio

n/t

19 - Corretagem envolvendo títulos, valores mobiliários e derivativos
19.1 - corretagem envolvendo títulos, valores mobiliários e derivativos

n/t

20 - Outros Serviços
20.1 - Consulta SERASA
20.2 - Integralização de cotas obrigatórias

por consulta

R$

12,00

por conta

R$

100,00

Os valores das tarifas foram estabelecidos pelo próprio SICOOB CREDIVERDE.
Informações, Reclamações, Sugestões e Elogios
Ouvidoria Sicoob - 0800 725 0996 www.ouvidoriasicoob.com.br
Ouvidoria Sicoob Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 940 0458
Central de Atendimento - 0800 979 2345
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