Tabela de Tarifas de Produtos e Serviços - Pessoa Física
Vigência a partir de 19.5.2016

Serviços Prioritários:
Lista de Serviço

Cadastro

Código

Canal de Entrega

Sigla no Extrato

Confecção de cadastro para início de relacionamento

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 operações de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.

Cartão

Fornecimento de 2ª via de cartão com função de débito

36,00

Cheque

Sustação/Revogação

Realização de contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque, cobrada uma única vez, compreendidas as fases de solicitação provisória, de confirmação e de
eventual anulação a pedido.
Fornecimento de folhas de cheques
FolhaCheque

Cheque administrativo
ChequeAdministrativo
Emissão de cheque administrativo.
Cheque visado
Cheque visado
Procedimentos para registro e bloqueio do saldo em conta de depósitos à vista correspondente ao valor do cheque.
Saque de conta de depósito à vista e de poupança
Presencial ou pessoal
SaquePessoal
Saque em guichê de caixa além do número de saques permitidos gratuitamente por mês. Nas contas de depósito cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos ("contas
eletrônicas") não há gratuidade para este canal de entrega.
Terminal de autoatendimento
SaqueTerminal
Saque em terminal de autoatendimento além do número de saques permitidos gratuitamente por mês. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Depósito

Conta Depósitos

Saque

Confecção e fornecimento de folha de cheque, cobrada por unidade que exceder as 10 folhas gratuitas, fornecidas por conta de depositos à vista independentemente do número de titulares.

Correspondente no País
Saque em empresa que atua como correspondente no País de instituição financeira.
Depósito Identificado

Saquecorrespondente

Consulta

Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos
ExtratoMovimento(E)
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. Nas
"contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Transferências de Recursos

Realização de transferência de recursos por meio de TED em 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.
TEDinternet

Realização de transferência de recursos por meio de TED pela internet. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.
Transferência agendada por meio de DOC/TED
Presencial ou pessoal
DOC/TEDagendado (P)
Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED em guichê de caixa ou medianteoutras formas de atendimento pessoal (P), tais como atendimento telefônico realizado por
atendente.
Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos
DOC/TEDagendado(E)
Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED em terminal de autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado (E), sem intervenção humana.
Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

1,50

2,50

1,80

6,00

14,00

8,00

14,00

8,00

8,00

14,00

8,00

DOC/TEDagendado (I)

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED pela internet (I). Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

8,00

Transf.Recurso (P)

Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal (P), 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.

1,50

Transf.Recurso (E/I)

Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em terminal de autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado (E), sem intervenção humana,
inclusive internet, além do número permitido gratuitamente por mês. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.
Ordem de Pagamento
Realização de ordem de pagamento.

2,00

8,00

Transferência por meio de TED
Presencial ou pessoal
TEDpessoal
Realização de transferência de recursos por meio de transferência eletrônica disponivel(TED) em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico
realizado por atendente.
Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos
TEDeletrônico

Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos, inclusive internet

2,20

DOC internet

Realização de transferência de recursos por meio de DOC pela internet. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Transferência entre contas na própria instituição
Presencial ou pessoal

2,00

2,00

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado
Microfilme
Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado.
Transferência por meio de DOC
Presencial ou pessoal
DOC pessoal
Realização de transferência de recursos por meio de documento de crédito (DOC) em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por
atendente.
Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos
DOC eletrônico
Realização de transferência de recursos por meio de DOC em terminal de auto-atendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado sem intervenção humana. Nas "contas
eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Internet

1,70

ExtratoMovimento(C)

Fornecimento de extrato com a movimentação de um período, por meio de empresa que atua como correspondente no País de instituição financeira.

Internet

2,10

Extrato mês(C)

Fornecimento de extrato de um periodo de conta de depósitos á vista e de poupança
Presencial ou pessoal
ExtratoMovimento(P)
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.

Internet

SND

Extrato mês(E)

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em empresa que atua como correspondente no País de 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.

Correspondente no País

31,00

Extrato mês(P)

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em terminal de autoatendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado (E), sem intervenção humana,
além do número permitido gratuitamente por mês. Nas "contas eletrônicas não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.
Correspondente no País

1,90

SND

Fornecimento de extrato com a movimentação dos ultimos trinta dias dias 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 mê. Nas "contas eletrônicas não há gratuidade para este canal de entrega.
Terminal de autoatendimento e outros meios eletrônicos

12,00

Depósitoidentificado

Depósito com registro de informações necessárias à identificação, a qualquer tempo, da operação e/ou do depositante, por este solicitado.
Fornecimento de extrato mensal de conta de depósito à vista e de poupança
Presencial ou pessoal

9,00

Exclusão CCF

Exclusão de registro de cheque do cadastro emitente de cheques sem fundo(CCF) por solicitação do cliente, cobrada por unidade excluída.
Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque

9,00

2ªvia-CartãoPoupança

Confecção e emissão de novo cartão de poupança, 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.
Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)

31,00

2ªvia-CartãoDébito

Confecção e 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.
Fornecimento de 2ª via de cartão com função movimentação de conta de poupança

Tarifa (R$)

OrdemPagamento

1,50

27,00

Tabela de Tarifas de Produtos e Serviços - Pessoa Física

Operações de
Câmbio

Operação de
Crédito

Vigência a partir de 19.5.2016
Concessão de adiantamento a depositante

Adiant.Depositante
45,00

Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em carater emergencial para cobertura de saldo devedor em contas de depósitos à vista e de excesso sobre o
limite previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.
Venda de moeda estrangeira
VendaCambioEsp.
Realização de procediementos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em espécie, em operaçõe de câmbio manual relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fases de contratatação e
liquidação,registro da operação e entrega da moeda.
Compra de moeda estrangeira
CompraCambioEsp.
Realização de procedimentos para viabilizar a compra de moeda estrangeira em espécie, em peração de câmbio manual relacionanda a viagens internacionais, compreendendo as fases de recepção e
confeência de moeda estrangeira na dependência da instituição, contratação, liquidação e registro da operação.

40,00

40,00

(P) Pessoal
(E) Eletrônico
(C) Correspondente no País
(I) Internet
SND - Serviço não disponível

Serviços Essenciais - serviços mínimos prestados mensalmente pelo Banco, gratuitos para o cliente:
Serviços

Conta Corrente
1ªvia cartão com função débito
2ª via do cartão
10 (dez)
Até 4 saques / mês
2 extratos
2 transferências
Isento
2 extratos mensais
Isento
Isento

Conta Poupança
1ªvia cartão com função movimentação
2ª via do cartão
Não Incluído
Até 2 saques/ mês
2 extratos
2 transferências
Isento
2 extratos mensais
Isento
Isento

Unidade
Por documento
Por documento
Por documento
Por abono
Por aditamento
A partir do 2º extrato semanal
Por documento
Por documento
Por documento
Por certificado
Por visita
Por cheque
Por documento
Por evento
Por evento
Por cheque
Por cheque
Por documento
Por documento
2.ª via
Por mensagem
Anuidade Nacional
Anuidade Internacional
Anuidade Diferenciada
Anuidade Diferenciada
Anuidade Diferenciada
2.ª viaCartãoCrédito
Retirada-País
Retirada-exterior
PagamentoContas
Aval.Emerg.Crédito

Tarifa (R$)
150,00
20,00
6,00
15,00
2% sobre o valor aditado, mín de 5,00 e máx de 100,00
0,90
7,00
até 400,00
0,05% mín 150,00
76,00 a 350,00
5,00 a 25,00
3,00
5,00
15,00
25,00
0,35
6,82
1,00
1,50
1,00
0,20
SND
50,00
110,00
160,00
300,00
9,00
4,90
12,00
SND
15,00

Venda de moeda estrangeira

Por evento

40,00

Compra de moeda estrangeira

Por evento

40,00

Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Liquidação
Por Evento
Por Evento

150,00
200,00
250,00
250,00
10,00
100,00

Por Operação
Por Operação
Por Operação

150,00
125,00
125,00

Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Operação
Por R.E.
Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Evento
Por Operação
Alteração
Por Operação
Alteração
Por Operação
Por Evento

100,00
100,00
100,00
250,00
250,00
120,00
150,00
150,00
125,00
60,00
250,00
150,00
150,00
100,00
60,00
100,00
500,00
250,00
500,00
250,00
50,00
Sob Consulta

Unidade

Tarifa (R$)

Por análise
Por análise
Por análise
Por aditivo
Por bem
Por análise
Por fiscalização/vistoria
Por extrato

0,5% sobre o valor do financiamento, mín 300,00 e máx 15.000,00
0,5% sobre o valor do financiamento, mín 500,00 e máx 1.000,00
0,5% sobre o saldo devedor, mín 300,00 e máx 2.000,00
500,00
1000,00
100,00
0,5% sobre o saldo devedor, mín 400,00 e máx 2.000,00
20,00

Por operação

1% sobre valor da operação

Análise assunção de dívidas

Por análise

500,00

Aditamento de contratos

Por aditivo

500,00

Fornecimento de 1ªvia cartão
Fornecimento de 2ª via do cartão, exceto nos casos de pedidos por perda/roubo ou danificação pelo cliente e outros motivos não imputáveis à
Fornecimento de folhas de cheques
Saques em guichê de caixa, inclusive por cheque ou cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento.
Fornecimento de extratos com movimentação do mês por terminal de autoatendimento.
Transferência de recursos entre contas na própria Instituição.
Transferência para conta de depósito de mesma titularidade na própria instituição.
Compensação de cheques
Fornecimento de extrato mensal
Realização de consulta via Internet
Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos.

Serviços Diferenciados:
Serviços

Exportação
Outros Serviços

Outras
Despesa
s

Operações de Câmbio

Contrato de
Câmbio

Compra/Venda
de moeda
estrangeira

Cartão de Crédito

Fornecimento de Atestados, certificados e declarações.
Cópia ou segunda via de comprovantes e documentos.
Extrato diferenciado mensal contendo informações adicionais relativas a conta corrente de depósitos à vista e contas de depósitos de poupança.
Abono de assinatura
Aditamento de contratos de operação de crédito em geral.
Extrato de produtos diversos (BANPARACARD, MULTICRED, SAZONAIS).
Administração de fundos de investimento
Aluguel de cofre
Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia.
Certificado digital
Coleta e entrega em domicílio ou outro local.
Custódia
Aviso automático de movimentação de conta.
Depósito sob consignação
Extrato de FGTS
Cheque devolvido - Taxa BACEN
Exclusão de cadastro de emitentes de cheque sem fundo (CCF) - Taxa BACEN.
Reemissão de Comprovante ATM
2.ª Via de Contracheque
Cobrança de TOKEN
Serviço de Mensagens Via Celular
Anuidade - Cartão Básico
Internacional
Cartão Standard
Cartão Gold
Cartão Platinum
Fornecimento de 2.ª via de cartão com função crédito
Retirada no País
Retirada no exterior
Pagamento de contas utilizando a função crédito
Avaliação emergencial de crédito

Edição
Alteração, cancelamento ou baixa
Prorrogação
Liquidação de Contrato de Câmbio de Exportação (em espécie)
2° Via de Contrato
Câmbio Simplificado (Amparo em despacho simplificado DSE)
Cobrança Documentária
Registro
Manutenção
Conferência
Créditos Documentários
Pré – Aviso
Aviso de Abertura/ Notificação
Aviso de Emenda
Liberação de Restrição
Transmissão p/ outro Banco
Transferência de Beneficiário
Utilização/ Negociação
Confecção de Registro de Exportação
Registro Simples de Documentos de Exportação
Registro de Pagamento Via CCR
Transferência p/ outro Banco, de ordem recebida no Exterior.
Ordem de Pagamento p/ o Exterior
Liquidação com Ordem de Pagamento.
Devolução de Ordem de Pagamento para o Remetente
Despesas de Comunicação (SWIFT/FAX)
Abertura/ Notificação de Ordem de Pagamento
Registro declaratório Eletrônico/Investimento Externo Direto (RDE – IED)
Registro declaratório Eletrônico/Registro de Operações Financeiras (RDE – ROF)
Registro no SISBACEN/PCCR200
Serviços de Courier

Serviços Especiais:
Crédito Rural e de Longo
Prazo
Microcrédito
Renegociação

Credito Rural

Serviços
Análise de projetos
Análise de propostas BNDES FINAME
Análise de suplementação de recursos
Aditamento de contratos
Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia (reais)
Análise de substituição de garantias fidejussórias
Fiscalização extraordinária, vistoria em geral, avaliação em campo
Extratos de Financiamento

Abertura de Crédito

NOTA: Os valores das tarifas de serviços desta tabela foram estabelecidos pelo BANPARÁ para toda a sua rede de agências, em consonância com as Resoluções do BACEN nº 3.919 de 25.11.2010, nº 4.021 de 29/09/2011, Circular nº 3.371 em 06.12.2007 e Circular n.º 3.466 de
11.09.2009.
* Para operações de Crédito Rural serão seguidos os limites definidos no MCR.
(1) Exceto os beneficiarios de Pronaf.

