
Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Dezembro 2017 - Valores vigentes a partir de 01/01/2018

Serviços especifícos, de conta corrente e outros produtos

Fato Gerador Unidade / Periodicidade Valor (R$)

Confecção/Emissão de contrato de câmbio para compra e venda de moda 

estrangeira, nos eventos de contratação, prorrogação, alteração ou 

cancelamento

por boleto 200,00

Realização do registro ou aviso de ordem de pagamento recebida do 

exterior.
por aviso ou ordem de pagamento 160,00

Realização de contraordem a recepção da ordem de pagamento, 

autorizando sua devolução ao ordenante no exterior.
por devolução 200,00

Acatar solicitação e efetuar a transferência de ordem de pagamento 

recebida do exterior para outra instituição financeira.
por transferência 320,00

Realização do envio de ordem de pagamento em moeda estrangeira ao 

exterior.
por ordem de pagamento 200,00

Não liquidação da ordem de pagamento em moeda estrangeira recebida do 

exterior a partir do 31º dia de seu registro.

por ordem de pagamento/ a cada 30 dias/ a partir 

do 31º dia
40,00

Solicitação para realizar investigação internacional de ordem de pagamento 

em moeda estrangeira.
por operação 200,00

Realizar o envio de cheque em moeda estrangeira ao exterior para 

compensação internacional.
por cheque 150,00

Devolução de cheque em moeda estrangeira enviado para compensação 

internacional independentemente do motivo.
por cheque 90,00

Edição de contrato de câmbio de contratação, prorrogação, 

alteração ou cancelamento

Ordem de Pagamento recebida

Devolução de Ordem de Pagamento

Transferência de Ordem de Pagamento

Ordem de Pagamento enviada

Taxa de permanencia- Ordem de Pagamento

Comex 
 1 e 2

(2) Quando o Santander precisar utilizar-se de empresa especializada ou terceirizada para prestação de algum serviço solicitado pelo cliente, os custos que venham a ser cobrados pelo terceiro deverão ser ressarcidos pelo cliente, 

mediante o recebimento do aviso de cobrança enviado pelo Santander;

Relação de Serviços Tarifados e Respectivos Valores Vigentes - Valores máximos estabelecidos pelo

Banco Santander (Brasil) S/A - CNPJ 90.400.888/0001-42

(1) Os valores aqui mencionados não incluem ou cobrem custos que venham a ser cobrados no exterior por bancos correspondentes ou demais prestadores de serviços;

Serviços

Investigação Ordem de Pagamento

Compensação Internacional de Cheque ME

Devolução de Cheque ME Compensado


