
 1 

 
 

 

Tarifas máximas definidas pelo Santander 
CONTA CORRENTE / POUPANÇA* Valores vigentes a partir de 18/06/2010 

 

SERVIÇOS CASH MANAGEMENT 

Cobrança 
Histórico de 

C/C 
Unidade/ 

Periodicidade 
Valor (R$)   

Cobrança com registro (Simples/ Penhor/ Desconto)
 (10) 

- por título 6,54 

Cobrança sem registro - por título 5,29 

Cobrança via e-mail – Cobrança Registrada - por título 2,00 

Simples / Rápida (Borderô) / Rápida (Teleprocessamento) / 
Eletrônica (Distribuição Banco) / Eletrônica (Distribuição Cliente) 
/ Partilhada (Emissão e Distribuição Banco) / Partilhada 
(Emissão Banco e Distribuição Cliente) / Partilhada (Emissão e 
Distribuição Cliente) / Simplificada/Carnê-(Penhor/Desconto) 

- por título 10,00 

Emissão de boletos (para cobrança com e sem registro) - por boleto 1,19 

Emissão de boleto Personalizado (para cobrança com e sem 
registro) 

- por boleto 1,19 

Fornecimento de boletos pré-impressos (3 vias/4 vias) - por boleto 1,19 

Emissão de Carnês  por parcela 0,59 

Emissão de 2ª via de boleto - por boleto 5,81 

Emissão e postagem de boletos (cobrança com e sem 
registro)** 

- por boleto 1,83 

Protesto de Títulos para Fins Falimentares - por boleto 6,50 

Protesto de título - por instrução 6,50 

Sustação de protesto - por instrução 6,50 

Cancelamento de protesto - por instrução 6,50 

Alteração de dados do título/dados cadastrais - por instrução 5,94 

Prorrogação de vencimentos de títulos - por título 6,20 

Manutenção mensal de títulos vencidos (a cada período de 30 
dias) 

- por título 5,94 

Baixa de títulos e devolução de títulos - por título 5,94 

Manutenção de títulos em Carteira - por título 5,94 

Aviso de Cobrança por título vencido  - por aviso 6,27 

Extrato da posição de carteiras - por página 4,76 

Aviso de movimentação (Francesinha)  - por página 1,11 

Aviso de movimentação via correio (Francesinha)  - por página 1,11 

Relatório de títulos liquidados – 2ª via - por página 1,11 
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Aviso Movim./ Extrato Cliente (carteiras) - 2ª via  - por aviso 2,00 

Distribuição de Bloquetos via agência cedente ** - por bloqueto 0,40 

Distribuição de Bloquetos via Correio ** - por bloqueto 1,19 

Distribuição de Bloquetos via email ** - por evento 0,25 

Pesquisa / Conciliação de Cobrança na agência ** - por solicitação 15,00 

Liquidação de Cobrança Registrada ** TARIFA COBR. diária/mensal 5,00 

Liquidação de Cobrança Registrada em Cartório ** TARIFA COBR. diária/mensal 5,00 

Liquidação de Títulos antes do registro ** TARIFA COBR. diária/mensal 5,00 

Liquidação de Títulos sem registro (Carteira 57 e 67) TARIFA COBR. diária/mensal 5,94 

Interbancária (Título liquidado via compensação)  diária/mensal 0,98 

Relatório de títulos liquidados - por página 1,11 

Carta de Anuência para cancelamento de protesto - por carta 9,14 

Alteração de dados dos títulos / dados cadastrais  - por alteração 5,94 

Liquidação de título com inconsistência por erro do cliente  por título 5,00 

Cobrança Ativa - por título 
Conforme 

Negociação 

Cobrança – Banco Correspondente ** 

Entrada de Cobrança ** - por título 8,45 

Instrução / Alteração de Dados Cadastrais ** - por evento 5,29 

Baixa de devolução de Títulos ** - por título 5,29 

Emissão de Bloqueto / Distribuição de Bloqueto via Correio ** - por bloqueto 5,29 

Liquidação Cobrança registrada/sem registro ** - por título 8,00 

Protesto de Títulos ** - por título 10,00 

Sustação de Protesto ** - por evento 10,00 

Tarifa única – Cobrança registrada/sem registro ** - por título 10,00 

Cobrança – Recebimento ** 

Formulário OCT (Ordem de Crédito por Teleprocessamento) 
personalizado ** 

- por formulário 0,28 

Ordem de Crédito por Teleprocessamento Padrão/Identificada ** - 
por 

recebimento 
4,75 

Recebimento de carnes e assemelhados ** - 
por 

recebimento 
5,69 

Relatório de OCT’s (Ordem de Crédito por Teleprocessamento) 
Recebidas ** 

-  por página 1,11 

 

 (10) Pode ser cobrada na entrada e/ou na liquidação do título. 


