
Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Julho 2017 - Valores vigentes a partir de 01/08/2017

Observações: *Valores vigentes até 31/07/2017. **Valores vigentes a partir de 01/08/2017. ***Valores vigentes até 31/10/2017. 
****Valores vigentes a partir de 01/11/2017. 1. Planos de Consórcio administrados por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda, 
CNPJ nº 55.942.312/0001-06. 2. Pode ser cobrada na entrada e/ou na liquidação do título. 3. A tarifa será isenta para os clientes que receberem 
seus créditos em conta corrente do Santander. 4. As transações excedentes e os serviços não incluídos no pacote serão cobrados como tarifas 
avulsas conforme Tabela de Serviços vigente. Para consultar os serviços incluídos nos pacotes, acesse o nosso site. O saldo médio das aplicações 
em Fundos de Investimentos, Depósitos a Prazo ou Poupança a ser utilizado para apuração do valor diferenciado na mensalidade do Pacote de 
Serviços será o do 2º mês de cálculo do saldo médio. Para o cliente que possuir a Conta Integrada, haverá incremento na pontuação do Programa 
de Relacionamento para apuração do valor diferenciado na mensalidade do Pacote de Serviços. 5. Pacote disponível para novas contratações 
para o Segmento Santander Negócios & Empresas e Universidades. 6. Pacote disponível para novas contratações para o Segmento Santander 
Negócios & Empresas e Universidades a partir de 01/07/2017. 7. Pacotes disponíveis para novas contratações para o Segmento Corporate e 
GB&M. 8. Pacotes disponíveis para novas contratações apenas para o Segmento Governo. 9. Pacotes disponíveis para novas contratações 
apenas para o Segmento Instituições. 10. Para consulta de Taxa de Custódia, Taxas de Emolumentos, Registros, Liquidação e outras taxas da 
BM&FBovespa, acesse www.santandercorretora.com.br. 11. Serão consideradas as ordens executadas durante o pregão do dia, das 10h às 
18h. Em caso de execução parcial da ordem com validade em dias diferentes, haverá uma nova cobrança de corretagem. O valor mínimo de 
corretagem cobrado por operação realizada via Mesa de Operações é R$ 100,00 por ordem executada. 12. São considerados Canais Digitais o 
Homebroker e o Aplicativo Santander Corretora. 13. % Sobre o notional (valor financeiro total do ativo) da operação e passivo de negociação 
em razão do volume negociado. 14. A taxa de custódia da Santander Corretora é acrescida da taxa da Bovespa. Para consultá-la acesse o site  
www.bmfbovespa.com.br > Serviços > Tarifas. 15. Cobrança autorizada pela Resolução CMN nº 1.682, de 31/01/1990. 16. Nos termos da 
legislação vigente, o Custo Efetivo Total é informado em todos os contratos de crédito; o IOF incidente sobre operações de crédito, câmbio, 
seguros e títulos e valores mobiliários e é informado nos respectivos contratos. 17. No caso de receita de administração de Consórcios, PIS: 1,65%, 
COFINS: 7,6%. 18. De acordo com a legislação municipal aplicável. 19. Incide sobre as receitas financeiras nos termos da legislação aplicável.
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Relação de Serviços Tarifados e Respectivos Valores Vigentes - 
Valores máximos estabelecidos pelo 

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

Serviços Bancários Pessoa Jurídica

Conta-corrente/Poupança
Conta-corrente Histórico de c/c Unidade Periodicidade Valor (R$)

Cadastro

Ficha Cadastral
Confecção 

TAR DE FICHA CADASTRAL por contrato
-

42,50
Renovação semestral

Regularização cadastral junto aos órgãos de proteção ao crédito TAR REG RESTRITIVO 
BANCARIO por ocorrência - 15,87

Atestado de idoneidade TAR EMISSAO ATESTADO  
DE IDONEIDADE por carta - 35,00

Cheques

Cheque avulso/Retirada avulsa em c/c TAR SAQUE AVULSO por cheque diária 3,90

Cheque Ordem de Pagamento/Administrativo/Visado TAR EMISSAO CH OP por cheque diária 31,95

Cheque compensado em conta-corrente – Comum/Especial/ 
TB-Transferência Bancária/Cheque Formulário/Logomarca 

TAR DE TRANSACAO  
COM CHEQUES por cheque diária 2,50

Folha de cheque no Autoatendimento (emissão de 4 cheques por transação) TAR FOLHA CH por cheque diária 0,45

Cheque devolvido por insuficiência de fundos – Motivos 11, 12 e 13 – 
Pessoa Jurídica

TAR DE DEVOLUCAO  
DE CHEQUE por cheque diária 65,00

Inclusão no CCF (Cadastro Emitentes de Cheques sem Fundos) TAR DE INCLUSAO NO CCF por inclusão diária 32,50

Exclusão no CCF (Cadastro Emitentes de Cheques sem Fundos) TAR EXCLUSAO CCF por exclusão diária 55,17 + 
taxa de serviço

Cheques sustados/revogados/cancelados (com ou sem Boletim  
de Ocorrência) TAR SUSTACAO DE CHEQUES por evento diária 13,31

Cheque formulário contínuo sem cópia/Cheque – formulário plano TAR CHEQUE FORMULARIO 
PLANO por cheque diária 1,00

Cheque formulário contínuo com cópia – 2 vias/3 vias TAR CH FORMULARIO 
CONTINUO por cheque diária 1,00

Cheque formulário contínuo com logomarca com cópia TAR CH FORM CONTINUO 
C/ LOGO por cheque diária 2,50

Cheque formulário plano com logomarca/contínuo com logomarca sem cópia TAR CH FORM CONTINUO 
C/ LOGO por cheque diária 1,00

Cheque talonado com logomarca TAR CH TALONARIO C/ LOGO por cheque diária 2,50

Cheque emitido com valor igual ou inferior a R$ 40,00 TAR CH PAGO VALOR 
INFERIOR por cheque diária 1,50

Fornecimento de talão de cheques (20 folhas) - por fornecimento diária isento

Reativação do fornecimento de talões REATIV TALAO por evento diária 4,95

Entrega de talão de cheques em domicílio TAR ENTREGA TALAO 
DOMICILIO por evento diária 9,90

Entrega expressa de talão de cheques TAR ENTREGA EXPRESSA  
DE TALAO por evento diária 19,90

Cópia de imagem de cheque TAR COPIA DE IMAGEM  
DE CHEQUE por cópia diária 7,90

Cópia de imagem de cheque via Internet Banking TAR COPIA DE CHEQUE NO IB por cópia diária 6,90

Requisição avulsa de talão de cheque (exceto na abertura da conta-corrente) - por requisição diária 2,50

Talão emergencial via impressora – 10 folhas – emissão agência TAR CH EMERG por talão diária 6,20

Talão para transferência bancária – 10 folhas TAR TALAO TB por talão mensal 3,35

Emissão de contracheque no Autoatendimento TF CONTRA CHQ por contracheque diária 2,00

Saques

Saque de conta-corrente no Banco24Horas/Rede Compartilhada TAR SAQUE ATM/BANCO 24HS por saque diária 2,95

Saque no Autoatendimento TAR DE SAQUE ATM por saque diária 2,00

Saque no caixa da agência TAR SAQUE CAIXA por saque diária 3,50

Saque na função débito - no exterior TAR SAQUE INTERNACIONAL por saque diária 10,65

Saque na função débito nacional TAR SAQUE  
NACIONAL por saque diária 8,00

Saldo

Saldo consulta em tela – Autoatendimento - por consulta diária isento

Saldo impresso no Autoatendimento TAR SALDO por consulta diária 1,45

Saldo impresso no caixa da agência - por consulta diária 1,45

Saldo de conta-corrente no Banco24Horas/Rede Compartilhada TAR DE SALDO  
BCO 24 HORAS por consulta diária 1,70

Depósitos

Em dinheiro no Autoatendimento TAR DEP DIN por depósito diária 5,00

Em dinheiro no caixa da agência TAR DEP DIN por depósito diária 6,50

Cheque depositado em conta-corrente no Autoatendimento TAR CHEQUE DEPOSITADO 
EM C/C por cheque diária 1,90

Cheque depositado em conta-corrente no caixa da agência TAR CHEQUE DEPOSITADO 
EM C/C por cheque diária 2,15

Extratos

Extrato adicional emitido até a data - por extrato diária 3,20

Extrato consolidado de empréstimos - por extrato diária 1,50

Extrato consolidado inteligente TAR EXTRATO INTELIGENTE por extrato mensal 9,90

Extrato no Internet Banking/Extrato Autoatendimento – 12 últimos 
lançamentos – em tela - por extrato diária isento

Extrato no Autoatendimento TAR EXTRATO ATM por extrato diária 2,35

Extrato no caixa da agência TAR EXTRATO por extrato diária 4,50

Extrato de conta-corrente no Banco24Horas/Rede Compartilhada TAR EXTRATO  
BCO 24 HORAS por extrato diária 3,15

Extrato via fax 30 dias (das 7 horas às 13 horas – dias úteis)/Extrato via 
fax mês atual ou anterior

TAR RECEPCAO EXTRATO 
P/ FAX por extrato diária 3,12

Extrato via fax 30 dias (demais períodos e dias não úteis) TAR RECEPCAO EXTRATO 
P/ FAX por extrato diária 2,92

Extrato via fax 7 dias (das 7h às 13h – dias úteis) TAR RECEPCAO EXTRATO 
P/ FAX por extrato diária 2,74

Extrato via fax 7 dias (demais períodos e dias não úteis) TAR RECEPCAO EXTRATO 
P/ FAX por extrato diária 1,60

2ª via de extrato consolidado de conta-corrente ou poupança,  
solicitada na agência

TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO 
AGENCIA por extrato diária 10,90

2ª via de extrato consolidado solicitada nos canais eletrônicos TAR SEGUNDA VIA DE 
EXTRATO por extrato diária 4,00

Extrato Consolidado TAR EXTRATO  
CONSOLIDADO por extrato mensal 7,90

Extrato para simples conferência TAR EXT SIMP por extrato diária 7,35

Extrato de Transações on-line Pessoa Jurídica

Extrato de TED on-line TAR DE CONSULTA ON LINE 
- TED por consulta diária 0,85

Extrato de DOC on-line TAR DE CONSULTA ON LINE 
- DOC por consulta diária 0,85

Manutenção Mensal

Manutenção de conta-corrente ativa – Pessoa Jurídica TAR DE MANUT MENSAL  
C/C ATIVA mensal mensal 42,90

Movimentação de Recursos Histórico de c/c Unidade Periodicidade Valor (R$)

Ordem de Pagamento

Via malote ou eletrônica, na praça ou fora da praça TARIFA OP por evento diária 29,90

Via fax ou telefone – no Estado/fora do Estado (inclusive ASBACE) TAR ORDEM PGTO -  
OUTRA AGENCIA por evento diária 29,90

Conta-corrente

DOC de conta-corrente e poupança via agência TAR TED/DOC AGENCIA por transferência diária 16,40

DOC de conta-corrente e poupança via Internet Banking TAR EMISSAO DOC VIA 
CANAIS por transferência diária 8,70

DOC de conta-corrente e poupança via Central de Atendimento Santander TAR EMISSAO DOC VIA 
CANAIS por transferência diária 9,05

DOC de conta-corrente via Autoatendimento TAR DOC AG por transferência diária 8,50

TED de conta-corrente e poupança via agência TAR TED/DOC AGENCIA por transferência diária 16,40

TED de conta-corrente e poupança via Internet Banking ou Central de 
Atendimento Santander TAR TED BCE por transferência diária 8,70

Transferência entre contas-correntes via Internet Banking TAR TRANSF RECURSO (E) por transferência diária 1,80

Transferência entre contas-correntes no Autoatendimento TAR TRANSF RECURSO (E) por transferência diária 1,90

Transferência entre contas-correntes via agência TAR TRANSF RECURSO (P) por transferência diária 2,50

Pagamentos de Títulos

No Internet Banking - por pagamento diária 1,40

No Autoatendimento - por pagamento diária 1,40

No caixa da agência - por pagamento diária 5,33

Canais Eletrônicos Histórico de c/c Unidade Periodicidade Valor (R$)

Atendimento eletrônico Central de Atendimento Santander - por acesso diária 1,20

Atendimento Personalizado Central de Atendimento Santander  
(atendimento pessoal)

TAR DE ACESSO AO 
SUPERLINHA por acesso diária 1,40

Central de Atendimento Santander – assinatura 20 acessos/mês TARIFA SLINHA - mensal 5,00

Aviso de lançamentos TARIFA AVISO LANC - CANAIS por solicitação diária 2,50

Portal Cash Manutenção TAR UTILIZACAO PORTAL CASH por contrato mensal 5.000,00

Portal Cash Implantação TAR IMPLANTAÇÃO 
PORTAL CASH por contrato única por 

implantação 20.000,00

Soluções Externas Implantação SOLUCOES EXTERNAS 
IMPLANTACAO por contrato única por 

implantação 20.000,00

Soluções Externas Franquia SOLUCOES EXTERNAS 
FRANQUIA por contrato mensal 10.000,00

Serviço Sigla no 
Extrato Fato Gerador Unidade/

Periodicidade
Valor (R$)

Mastercard® Visa®

Avaliação emergencial de crédito AVAL EMERG. 
CREDITO

Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão 
de crédito em caráter emergencial, a pedido do 
cliente, por meio de atendimento pessoal, para 
realização de despesa acima do limite do cartão, 
cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.

por ocorrência 18,90

Fornecimento de segunda via  
de cartão de crédito

2ª via - CARTAO 
CREDITO

Confecção e emissão de novo cartão com função 
crédito, restrito a casos de pedidos de reposição 
formulados pelo detentor do cartão, decorrente de 
perda, roubo, furto, danificação e outros motivos 
não imputáveis à instituição emitente.

por evento 7,90

Fornecimento emergencial de 
segunda via de cartão de crédito

ENTREGA 
EMERGENCIAL 

CARTAO

Fornecimento emergencial de segunda via de 
cartão de crédito, mediante solicitação do cliente. por evento 20,00

Pagamento de conta PAGAMENTO
CONTAS

Realização de procedimentos operacionais para 
pagamento de contas (água, luz, telefone, gás, boletos 
de cobrança etc.) utilizando a função crédito do cartão.

por evento 24,50

Utilização de canais de atendimento 
para retirada em espécie no exterior 
(na função crédito)

RETIRADA - 
exterior

Utilização de canais de atendimento disponíveis no 
exterior para retirada em espécie na função crédito. por saque 24,20

Utilização de canais de atendimento 
para retirada em espécie no país 
(na função crédito)

RETIRADA - país Utilização de canais de atendimento disponíveis  
no país para retirada em espécie na função crédito. por saque 18,15

Santander Seg. Business ANUIDADE 
Diferenciada

Disponibilização e utilização de rede de 
estabelecimentos afiliados, instalada no país e/
ou exterior, para pagamentos de bens e serviços, 
cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, 
admitindo o parcelamento da cobrança.

anual 198,00***
218,40****

210,00***
231,60****

Santander Negócios & Empresas ANUIDADE 
Diferenciada

Disponibilização e utilização de rede de
estabelecimentos afiliados, instalada no país e/ou
exterior, para pagamentos de bens e serviços, 
cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, 
admitindo o parcelamento da cobrança. 

anual 180,00***
198,00****

210,00***
231,00****

Santander Negócios & Empresas 
Platinum 

ANUIDADE 
Diferenciada

Disponibilização e utilização de rede de
estabelecimentos afiliados, instalada no país e/ou
exterior, para pagamentos de bens e serviços, 
cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, 
admitindo o parcelamento da cobrança. 

anual 300,00***
345,60****

300,00***
366,00****

Santander Corporate  
(Seg. Empresas e Atacado)

ANUIDADE 
Diferenciada

Disponibilização e utilização de rede de 
estabelecimentos afiliados, instalada no país e/
ou exterior, para pagamentos de bens e serviços, 
cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, 
admitindo o parcelamento da cobrança.

anual 153,00***
168,00****

162,00***
178,80****

Cartões de Crédito Santander - Pessoa Jurídica

Pessoa Jurídica Histórico de c/c Unidade Periodicidade Valor (R$)

Adiantamento a Depositantes/Excesso de Limite de  
Cheque Empresa 

TAR ADIANTAMENTO 
DEPOSITANTE por utilização diária 58,90

Capital de Giro/Giro Eletrônico TAR CONTRATACAO/ 
ADITAMENTO 

contratação/ 
aditamento - 3% do valor do contrato.

Mín. 50,00 Máx. 2.000,00

Renegociação de dívida: Giro Relacionamento TAR CONTRATACAO/ 
ADITAMENTO 

contratação/ 
renovação - 3% do valor do contrato.

Mín. 45,00 e máx. 990,00

Conta Garantida/Hot Money TAR CONTRATACAO/ 
ADITAMENTO 

contratação/ 
renovação - 3% do valor do contrato. 

Mín. 50,00 Máx. 410,00 

Cheque Empresa/Santander Master/Cheque Investidor TAR CONTRATACAO/ 
ADITAMENTO 

contratação/ 
renovação trimestral 3% do valor do contrato.

Mín. 52,00 Máx. 210,00

Crédito Direto ao Consumidor – CDC TAR CONTRATACAO 
EMPREST/FINANC 

contratação/
aditamento - 2,5% do valor do contrato.

Mín. 250,00 Máx. 1.600,00

Desconto de Cheques/Duplicatas - contratação - 0,5% do valor do contrato.
Mín. 45,00 e máx. 350,00

Desconto de Cheque TAR DE CHEQUE 
DESCONTADO por cheque - 1,50

Desconto de Duplicatas - por duplicata - 10,00

Antecipação de Recebíveis de Cartões - contratação - 0,5% do valor do contrato. 
Mín. 45,00 e máx. 350,00

Emissão de boleto bancário ref. Parcela de Empréstimo em 
Folha não descontada - por lâmina - 10,00

Resolução 3844 DEBITO DE TARIFA contratação - 48,00

Fiança – Taxa Expediente - contratação/
aditamento - 1.000,00

Cobrança de Títulos – Vendor - por título - 5,00

Vendor/Compror/C.D.C.I. TAR CONTRATACAO/ 
ADITAMENTO 

contratação/ 
prorrogação - 125,00

Tarifa de Abertura de Crédito – Cartão BNDES TARIFA CARTÃO 
BNDES

contratação/
renovação anual

1% do limite de crédito 
implantado, limitado  

a R$ 400,00

Demais Operações Ativas TAR CONTRATACAO/ 
ADITAMENTO

contratação/ 
aditamento - 2% do valor do contrato.

Mín. 40,00 e máx. 350,00

Empréstimos e Financiamentos

Tarifas de contratação Unidade Periodicidade Valor (R$)

Análise jurídica para concessão de crédito por evento -  2.500,00 

Estudo de Viabilidade – Operações Estruturadas área construída -  10.000,00

Avaliação de Garantia – Operações Estruturadas ou Empréstimo com 
Garantia Imobiliária área construída - 10.000,00

Estudo de Viabilidade – Plano Piloto por bloco - 2.000,00

Estudo de Viabilidade – Demais Operações por bloco/imóvel -  3.000,00 

Tarifas administrativas Unidade Periodicidade Valor (R$)

Vistoria e Medição de Obra – Operações Estruturadas área construída mensal 6.000,00

Vistoria e Medição de Obra – Demais Operações por bloco mensal 2.000,00

Serviços Administrativos - mensal  25,00 

Análise Jurídica para Repasse/Plano Piloto por evento - 1.490,00

Interveniência em contratos de financiamento/empréstimo  
de outra instituição financeira por evento - 4.000,00

Avaliação da Garantia (garantia adicional/substituição de garantia) área construída - 10.000,00

Reavaliação da Garantia por bloco -  2.000,00

Cópia ou 2ª via de comprovantes e documentos por evento -  50,00 

Demonstrativos e informativos por evento -  25,00 

Aditivo com Alteração de Prazo de Construção e/ou Carência, Prorrogação por evento - 4.000,00

Aditivo com Suplementação de Financiamento por evento - 4.000,00

Aditivo para Liberação de Garantia Antecipada por evento - 4.000,00

Aditivos Gerais ou Distratos por evento - 1.000,00

Reemissão de: Contrato, Aditivo, Distrato ou Cancelamento Contrato por evento - 1.000,00

Crédito Imobiliário para Pessoa Jurídica

Lista de serviços Histórico de c/c Valor da Tarifa

Confecção de cadastro para início de relacionamento
Exclusivamente, realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações 
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento de conta-corrente 
de depósito, conta de depósito poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil.

TARIFA CADASTRO 990,00

Aditamento de contrato - 800,00

Tarifa de contratação - 1.600,00

Leasing CNPJ: 47.193.149/0001-06 SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL/CNPJ: 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Serviços Unidade/Periodicidade Valor (R$)

2ª via de documento por evento 50,00

Avaliação de bens em garantia por evento Veículos: 165,00
Imóveis: 2.340,00

Reavaliação de bens imóveis em garantia por evento 550,00

Substituição de bens em garantia por evento
1% sobre o valor  
do saldo devedor 
(mínimo 300,00)

Fornecimento de atestados, certificados e declarações por evento 50,00

Aditamento para transferência/Cessão de bens por evento
2% sobre o valor 

do bem atualizado 
(mínimo 300,00)

Consórcio1

Histórico de c/c Unidade Periodicidade Valor (R$)

Ressarcimento de despesas

Telefone, fax, telegrama – No Estado/fora do Estado TAR REEMB FONE/
FAX/TELEGRAMA por evento diária 6,60

Telefone, fax, telegrama – Urbano TAR REEMB FONE/
FAX - URBANA por evento diária 4,20

Segunda via de documento

Extrato de conta vinculada ao FGTS (limitado a R$ 30,00) TARIFA COPIA por folha diária 6,00

Extrato de poupança (exceto microfilmado) TAR EMISSAO DE 
COPIA OU 2 VIA por extrato diária 5,90

Solicitação de microfilmagem TAR EMISSAO DE 
COPIA OU 2 VIA por documento diária 7,35

Custódia de títulos - por contrato mensal 58,00

Débito autorizado em conta-corrente
TAR DEBITO 

AUTOMATICO 
EFETIVADO

por evento diária 5,86

Outros Serviços

Cobrança Histórico de c/c Unidade de
cobrança Periodicidade Valor (R$)

Cobrança com registro (Simples/Penhor/Desconto)2 - por título mensal/diária 10,00 

Cobrança sem registro - por título mensal/diária 12,00 

Cobrança via e-mail – Cobrança Registrada TAR COBRANCA E-MAIL por título mensal/diária 2,00 

Alteração de dados do título/baixa e devolução - por instrução mensal/diária 6,20 

Aviso de cobrança por título vencido TAR AVISO COBRANCA 
TIT VENCIDO por aviso mensal/diária 6,27 

Aviso de movimentação – Francesinha (inclusive 2ª via) - por página mensal/diária 2,00 

Aviso de transferência de carteira
AVISO DE 

TRANSFERENCIA DE 
CARTEIRA

por aviso mensal/diária 6,27 

Distribuição de bloquetos via agência cedente TAR DISTRIBUICAO 
BLOQUETO COBRANCA por bloqueto mensal/diária 0,40 

Distribuição de bloquetos via Correio TAR DISTRIBUICAO 
BLOQUETO COBRANCA por bloqueto mensal/diária 1,19 

Distribuição de bloquetos via e-mail - por bloqueto mensal/diária 0,25 

Emissão de 2ª via de boleto - por boleto mensal/diária 5,81 

Emissão de carnês - por parcela mensal/diária 0,59 

Emissão e postagem de boletos (cobrança com e sem registro) TAR EMISSAO ENV 
BLOQ S REGISTRO por boleto mensal/diária 1,83 

Fornecimento de boletos padrão/personalizado/pré-impressos  
(para cobrança com e sem registro)

TAR EMISSAO 
BLOQUETO 

PERSONALIZADO
por boleto mensal/diária 1,19 

Liquidação de Cobrança Registrada/Em Cartório/Antes do Registro/
Inconsistência erro do Cliente

TAR LIQUIDACAO 
TITULO EM CARTORIO por título mensal/diária 6,54

Manutenção mensal de títulos vencidos (período de 30 dias) TAR MANUTENCAO TIT 
VENCIDO por título mensal/diária 5,94 

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

Protesto de título e Sustação - por instrução mensal/diária 6,50 

Relatório da posição de carteiras TAR POSICAO 
CARTEIRA COBRANCA por página mensal/diária 4,76 

Relatório de títulos liquidados (inclusive 2ª via) - por página mensal/diária 2,00 

Carta de Anuência para cancelamento de protesto TAR CART ANUENCIA 
CANC PROTESTO por carta mensal/diária 9,14 

Cobrança Ativa - por título -  conforme 
negociação 

Cobrança – Banco Correspondente 

Entrada de Cobrança - por título mensal/diária 8,45 

Cobrança Brasil com Protesto - por título mensal/diária 8,45 

Alteração de dados do título/baixa e devolução - por instrução mensal/diária 5,29 

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

Liquidação Cobrança registrada/sem registro TAR LIQ BANCO 
CORRESPONDENTE por título mensal/diária 8,00 

Protesto de Títulos/Sustação de Protesto
TAR SUSTACAO 
PROTESTO BCO 

CORRESP 
por título mensal/diária 10,00 

Tarifa única – Cobrança registrada/sem registro TAR UNICA COBRANCA 
SEM REGISTRO por título mensal/diária 10,00 

Recebimento Identificado 

OCT – Ordem de Crédito por Teleprocessamento Padrão/Identificada TAR RECEBIMENTO OCT por recebimento mensal/diária 4,75 

Formulário OCT (Ordem de Crédito por Teleprocessamento) 
personalizado - por formulário mensal/diária 2,00

Relatório de OCTs (Ordens de Crédito por Teleprocessamento) 
recebidas - por página mensal/diária 1,11 

Recebimento de carnês e assemelhados - por recebimento mensal/diária 5,69 

Serviços Cash Management

Tipos de pagamento Histórico de c/c Unidade de
cobrança Periodicidade Valor (R$)

Caixa (com autenticação) TAR PAGTO FORNEC 
CAIXA por autenticação mensal/diária 10,00

Contas de concessionárias (água, luz, telefone e gás) TAR PAGTO 
FORNEC por conta mensal/diária 3,00

Crédito em conta-corrente/poupança TAR PAGTO FORNEC 
CREDITO C/C por crédito mensal/diária 4,00

Pagamento via DOC/TED – Eletrônico TARIFA DOC/TED 
ELETRONICO por transferência mensal/diária 9,00

Ordem de Pagamento à disposição na agência TARIFA ORDEM DE 
PAGAMENTO por crédito mensal/diária 33,00

Pagamento de títulos de cobrança TAR PAGTO
FORNEC TIT por título mensal/diária 1,50

Pagamento de tributos com/sem código de barras TAR PAGTO FORNEC 
TRIBUTOS por tributo mensal/diária  3,00 

Cancelamento/exclusão de compromisso
TAR PGTO FORNE 
MANUT/EXCLU 

COMPRON
por evento mensal/diária 0,70

Captura automática de títulos - por evento mensal/diária 0,28

Emissão de Comprovante/Aviso de Pagamento TAR PAGTO FORNEC 
DEMONST INDIVID por evento mensal/diária  2,20 

Estorno de Compromissos TAR PAGTO FORNEC 
ESTORNO CREDITO por evento mensal/diária 2,75

Pagamento via OCT – Ordem de Crédito por Teleprocessamento TAR PAGTO FORNEC 
VIA OCT por crédito mensal/diária 1,50

Pagamento via TED - Horário estendido 
(serviço disponível conforme negociação)

TARIFA TED 
ELETRONICO por transferência mensal/diária conforme 

negociação

Pagamento a Fornecedores

Convênios Histórico de c/c Unidade de
 cobrança Periodicidade Valor (R$)

Convênios de Arrecadação/ Código de Barras TARIFA RECEB CARNES/
ASSEMELHADOS por evento -  conforme 

negociação 

Convênios de Débito Automático 
TAR DEBITO 

AUTOMATICO 
EFETIVADO/REJEITADO 

por evento
Mensal/Diária/ 

Quinzenal/
Semanal/Data Fixa

 8,00 

Arrecadação

Tipos de pagamento Histórico de c/c Unidade de 
cobrança Periodicidade Valor (R$)

Crédito em conta corrente / Poupança / Conta Salário - Eletrônico TAR PAGTO SALARIO 
CREDITO C/C POUP por lançamento mensal/diária 4,00

Crédito em conta corrente / Poupança / Conta Salário - Manual TAR PGTO SALARIO  
VIA CARTAO por lançamento mensal/diária 4,00

Crédito de Vencimentos via DOC/TED TARIFA PAGTO SALARIO 
VIA DOC/TED por lançamento mensal/diária  7,50 

Recibo OP (Ordem de Pagamento) na agência TARIFA PAGTO 
SALARIO OP por recibo mensal/diária 33,00

Demais tarifas

Cancelamento/Exclusão de compromisso
TAR PGTO FORNE 
MANUT/EXCLU 

COMPRON
mensal mensal/diária 0,70

Informe de Rendimentos TAR DEMONSTRATIVOS 
E INFORMATIVOS por informe anual 5,00

Emissão de Cartão Salário Eletrônico - mensal mensal/diária 4,00

Holerite eletrônico

Por holerite/contracheque TARIFA DE HOLERITE 
ELETRONICO por evento mensal/diária  2,50 

Assinatura mensal TARIFA DE HOLERITE 
ELETRONICO mensal mensal/diária conforme 

negociação

Custódia de Cheques Histórico de c/c Unidade de 
cobrança Periodicidade Valor (R$)

Custódia de cheque (entrada) TAR DE CUSTODIA  
DE CHEQUES por cheque mensal/diária  1,50 

Alteração de data programada e baixa de cheques custodiados/
descontados

TAR DE ALTERACAO  
DE DATA-BOA por cheque mensal/diária  5,00 

Aviso de Movimentação – AM (via Correio/agência) 
TAR AVISO 

MOVIMENTO CUSTODIA 
CHQ

por folha mensal/diária  1,60

Compensação de cheques sinistrados TAR DE CUSTODIA DE 
CHEQUES por cheque mensal/diária  9,00 

Consulta Serasa (Achei-Recheque) - por consulta mensal/diária  0,70 

Extrato (via Correio/agência) - por folha mensal/diária  1,50 

Folha de Pagamento

Outros Serviços Histórico de c/c Unidade de
cobrança Periodicidade Valor (R$)

Confirming

Confirming – transferência de recursos para 
fornecedores correntistas3

TARIFA OPERACAO 
CONFIRMING por evento - 10,00

Confirming – transferência de recursos via DOC para 
fornecedores não correntistas

TAR OPR 
CONFIRMING NAO 

CORRENTISTA
por evento - 15,00

Confirming – transferência de recursos via TED para 
fornecedores não correntistas

TAR OPR 
CONFIRMING NAO 

CORRENTISTA
por evento - 15,00

Contratação de operação de Confirming DEBITO DE TARIFA por operação -
0,5% do 

valor da operação. 
Mín. 20,00 e máx. 50,00

Confirming Direto – transferência de recursos TAR CONFIRMING 
DIRETO CC por evento - 2,00

Confirming Direto – transferência de recursos via 
DOC

TAR CONFIRMING 
DIRETO TRANSF DOC por evento - 5,00

Confirming Direto – transferência de recursos via TED TAR CONFIRMING 
DIRETO TED por evento - 6,50

Produtos Globais

Hub de Pagos - Serviços de pagamento a fornecedores via plataforma global – Portal Global Access - Portal de Acesso Global 
CIS - Corporate Information Services - Sistema de envio de mensagens de informações de contas-correntes

Tarifa de implementação Prod.Globais - 
Implementação por contrato por evento conforme negociação 

Tarifa de manutenção Prod.Globais - 
Manutenção por contrato mensal conforme negociação 

Conta-corrente Moeda Estrangeira 

Saque em papel moeda espécie - por saque por saque
*300,00 

**2,5% sobre  
o valor do saque 

Depósito de cheque em moeda estrangeira - por depósito por depósito 150,00

Crédito na CME por ordem de pagamento - por ordem por ordem 60,00

Crédito na conta proveniente da venda de câmbio - por operação por operação 90,00

Depósito de Travellers Cheques - por depósito por depósito 20,00

Ordem de pagamento emitida - por ordem por ordem 120,00

Emissão de cheque administrativo - por cheque por cheque 90,00

Transferência entre contas no banco - por transferência por transferência 90,00

Depósito de papel moeda espécie - por depósito por depósito 120,00

Débito na conta para crédito em Reais - por operação por operação 60,00

Operação de Câmbio manual para 
compra ou venda de moeda estrangeira 
relacionada a viagens internacionais

Canais de 
Entrega/Formas 

de Entrega
Sigla no Extrato Fato Gerador Valor (R$)

Venda de Moeda Estrangeira

Espécie TARIFA 
VENDACÂMBIOespécie

Realização de procedimentos 
para viabilizar a venda de 

moeda estrangeira em espécie, 
em operação de câmbio 

manual relacionada a viagens 
internacionais, compreendidas as 
fases de contratação e liquidação, 

registro da operação e entrega 
da moeda.

 30,00 

Cheque de viagem TARIFA 
VENDACÂMBIOcheque

Realização de procedimentos 
para viabilizar a venda de moeda 

estrangeira em cheque de 
viagem, em operação de câmbio 
manual relacionada a viagens 

internacionais, compreendidas as 
fases de contratação e liquidação, 

registro da operação e entrega 
dos cheques.

 30,00 

Cartão pré-pago - 
emissão e carga

TARIFA VENDACÂMBIO 
prépagoemi

Realização de procedimentos 
para viabilizar a venda de moeda 
estrangeira em cartão pré-pago 

de uso internacional, em operação 
de câmbio manual relacionada 

a viagens internacionais, 
compreendidas as fases de 

contratação e liquidação, registro 
da operação, emissão e entrega 

do cartão, bem como a realização 
da carga inicial.

 30,00 

Cartão pré-pago - 
recarga

TARIFA VENDACÂMBIO 
prépagorec

Realização de procedimentos 
para viabilizar a venda de moeda 
estrangeira em cartão pré-pago 

de uso internacional, em operação 
de câmbio manual relacionada 

a viagens internacionais, 
compreendidas as fases  

de contratação e liquidação, 
registro da operação e  
realização da recarga.

 30,00 

Compra de Moeda Estrangeira

Espécie TARIFA 
COMPRACÂMBIOespécie

Realização de procedimentos 
para viabilizar a compra de 

moeda estrangeira em espécie, 
em operação de câmbio 

manual relacionada a viagens 
internacionais, compreendidas as 
fases de recepção e conferência 

da moeda estrangeira na 
dependência da instituição ou 
de empresa que atua como 
seu correspondente no País, 

contratação, liquidação  
e registro da operação.

 30,00 

Cheque de viagem TARIFA 
COMPRACÂMBIOcheque

Realização de procedimentos 
para viabilizar a compra de 

moeda estrangeira em cheque de 
viagem, em operação de câmbio 
manual relacionada a viagens 

internacionais, compreendidas as 
fases de recepção e conferência 
dos cheques na dependência da 
instituição ou de empresa que 

atua como seu correspondente no 
País, contratação, liquidação  

e registro da operação.

 30,00 

Cartão pré-pago TARIFA 
COMPRACÂMBIOprépago

Realização de procedimentos 
para viabilizar a compra de 

moeda estrangeira em cartão 
pré-pago, em operação de câmbio 

manual relacionada a viagens 
internacionais, compreendidas as 
fases de contratação, liquidação  

e registro da operação.

 30,00 

Serviços especiais

Serviços especiais (Câmbio, Garantias, Custódia, 
Administração Financeira, Débito Automático – Conta 
Creditada, Produtos Cash, Produtos Globais etc.)

- conforme negociação - conforme negociação

Banco liquidante

Mensalidade Convênio TAR MENS CONV - 
BCO LIQUID por convênio por mês conforme negociação

Pela Liquidação TAR TRANS LIQ - 
BCO LIQUID conforme negociação conforme negociação conforme negociação

Extrato Mensal TAR EXT MENS - 
BCO LIQUID por evento por mês conforme negociação

Extrato Diário TAR EXT DIAR -  
BCO LIQUID por evento por mês conforme negociação

Serviços Cash Management

Produto/Serviço Mensalidade (R$)

Conta Básica5 42,50

Conta Integrada5 72,00

Conta Integrada Mais5 130,00

Conta Integrada + Gestão6 170,00

Conta Mais5 220,00

Executivo I7 95,00

Executivo II7 155,00

Executivo III7 245,00

Executivo IV7 395,00

Governos8 85,00

Instituições I9 150,00

Instituições II9 250,00

Pacotes de Serviços4

Categorias ANBIMA Descrição

RENDA FIXA
Os Fundos de Renda Fixa têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos (mínimo de 80%) em ativos de 
renda fixa (sendo aceitos títulos sintetizados através do uso de derivativos), admitindo-se estratégias que impliquem risco de 
juros e de índice de preços. São admitidos ativos de renda fixa emitidos no exterior.

CAMBIAIS Os Fundos Cambiais devem aplicar pelo menos 80% de sua carteira em ativos relacionados diretamente ou sintetizados,  
via derivativos, à moeda norte-americana ou à europeia.

MULTIMERCADOS Os Fundos Multimercados combinam investimentos nos mercados de renda fixa, câmbio, ações, entre outros, sem o 
compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial.

AÇÕES
Os Fundos de Ações devem investir, no mínimo, 67% de sua carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, 
certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, 
classificados como nível I, II e III.

Leia o Formulário de Informações Complementares, o Regulamento e a Lâmina de Informações Essenciais do fundo de investimento antes de investir. 

Todas as informações sobre os produtos, bem como o Regulamento, Formulário de Informações Complementares e Lâmina de Informações Essenciais dos fundos 
de investimentos aqui listados, podem ser obtidas com seu gerente ou em nosso site na internet (www.santander.com.br).
Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento Santander – Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 3535/Demais localidades:  
0800 702 3535 ou 0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala). Material de divulgação. Supervisão e Fiscalização:  
(a) Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
Descrição do Tipo Anbima Disponível no Formulário de Informações Complementares.

Fundos de Investimento

Produto ou Serviço de 
Câmbio/Comércio Exterior Descrição da Tarifa Cobrança por Valor (R$)

Financeiro

Contrato Edição de contrato de câmbio de alteração, prorrogação ou 
cancelamento relativos a financeiro. contrato 200,00

Contrato Edição de contrato de câmbio relativo a financeiro. contrato 200,00

Contrato Reabilitação de contrato de câmbio relativo a financeiro. contrato 200,00

Contrato Taxa de manutenção de contrato de câmbio relativo a financeiro 
reabilitado e não liquidado.

contrato/a cada 15 dias 
ou fração 200,00

Contrato Edição de contrato de câmbio simplificado. contrato 200,00

Ordem de Pagamento Aviso de crédito ou ordem de pagamento recebida relativo a financeiro 
(pessoa jurídica). aviso ou ordem de pagamento 60,00

Ordem de Pagamento Devolução de ordem de pagamento relativo a financeiro 
(pessoas físicas e jurídicas). devolução 150,00

Ordem de Pagamento Envio de ordem de pagamento relativo a financeiro 
(pessoas físicas e jurídicas). ordem de pagamento 200,00

Ordem de Pagamento Transferência de ordem de pagamento recebida relativo a financeiro 
(pessoas físicas e jurídicas). transferência 490,00

Ordem de Pagamento Taxa de permanência de ordem de pagamento relativo a financeiro 
(pessoas físicas e jurídicas).

ordem de pagamento/a cada 
30 dias/a partir do 31º dia 120,00

Investigação de Ordem  
de Pagamento

Investigação de ordem de pagamento recebida ou enviada do/para 
o exterior. operação 150,00

RDE-IED Alteração de registro declaratório eletrônico (RDE-IED) 
relativo a financeiro. registro 380,00

RDE-IED Atualização de registro declaratório eletrônico (RDE-IED) 
relativo a financeiro. registro 3.000,00

RDE-IED Emissão de registro declaratório eletrônico (RDE-IED) 
relativo a financeiro. registro 800,00

RDE-ROF Alteração de registro declaratório eletrônico (RDE-ROF) 
relativo a financeiro. registro 400,00

RDE-ROF Emissão de esquema de pagamento de registro declaratório eletrônico 
(RDE-ROF) relativo a financeiro. cada esquema 400,00

RDE-ROF Emissão de registro declaratório eletrônico (RDE-ROF) 
relativo a financeiro. registro 800,00

RDE-ROF ou RDE-IED Cadastramento PEMP 500 ou PRDE600. registro 350,00

Compra de Cheque em  
Moeda Estrangeira Compensação. operação 200,00

Compra de Cheque em  
Moeda Estrangeira Devolução. operação 150,00

Compra de Cheque em  
Moeda Estrangeira Courier. operação sob consulta

Importação

Carta de Crédito de Importação Comissão de abertura. operação sob consulta

Carta de Crédito de Importação Prorrogação de prazo. operação sob consulta

Carta de Crédito de Importação Incremento de valor. operação sob consulta

Carta de Crédito de Importação Emissão de draft. operação 750,00

Carta de Crédito de Importação Cancelamento de carta de crédito de importação. operação 300,00

Carta de Crédito de Importação Discrepância de documentos relativos à carta de crédito de importação 
(cobrado do exportador). jogo de documentos 300,00

Carta de Crédito de Importação Emenda relativa à carta de crédito de importação (sem alteração de 
valor ou prazo). emenda sob consulta

Carta de Crédito de Importação Manuseio de documentos relativos à carta de crédito de importação 
(negociação). jogo de documentos 150,00

Carta de Crédito de Importação Reabilitação (emissão de emenda após a data de vencimento da carta 
de crédito). reabilitação 750,00

Comissão de Agente Comag relativo à carta de crédito de importação. registro 90,00

Comissão de Agente Taxa de manutenção de Comag relativo à carta de crédito 
de importação. 

registro/a cada 30 dias 
ou fração 240,00

Comissão de Agente Transferência de Comag relativo à carta de crédito de importação para 
outro banco. transferência 90,00

Comunicação Despesa de comunicação relativa à carta de crédito de importação 
quando a emissão do swift for solicitada pelo cliente. swift 120,00

Cobrança de Importação Emenda ou alteração de registro de cobrança 
relativo à importação. emenda ou alteração 165,00

Cobrança de Importação Registro de cobrança relativo à importação 
(manuseio de documentos). registro 350,00

Cobrança de Importação Taxa de manutenção de cobrança vencida relativa à importação. registro/a cada 30 dias 
ou fração 90,00

Cobrança de Importação Transferência de cobrança relativa à importação para 
outro banco. transferência 390,00

Cobrança de Importação Devolução de cobrança ao banco remetente. devolução 400,00

Cobrança de Importação Protesto, exceto custas judiciais. cobrança

1% flat mínimo 
de 6.000,00 
+ custos de 

protesto

Comunicação Despesa de comunicação relativa à cobrança de importação quando a 
emissão do swift for solicitada pelo cliente. swift 130,00

Comissão de Agente Comissão de agente relativo à cobrança de importação. registro 110,00

Comissão de Agente Taxa de manutenção de comissão de agente relativo à cobrança 
de importação.

registro/a cada 30 dias 
ou fração 240,00

Comissão de Agente Transferência de comissão de agente relativo à cobrança de 
importação para outro banco. transferência 100,00

Comissão de Agente Comissão de agente relativo à Remessa sem Saque. registro  110,00 

Comissão de Agente Taxa de manutenção de comissão de agente relativo à Remessa 
sem Saque.

registro/a cada 30 dias 
ou fração 270,00

Comissão de Agente Transferência de comissão de agente relativo à Remessa sem Saque 
para outro banco. transferência  110,00 

Cheque em moeda estrangeira Emissão de cheque em moeda estrangeira relativo à importação. operação 150,00

Contrato Edição de contrato de câmbio de alteração, prorrogação ou 
cancelamento relativos à importação. contrato 200,00

Contrato Edição de contrato de câmbio relativo à importação. contrato 200,00

Contrato Edição de contrato de câmbio simplificado (SIMPLIM). contrato 200,00

Contrato Reabilitação de contrato de câmbio relativo à importação. contrato 200,00

Contrato Taxa de manutenção de contrato de câmbio relativo à importação 
reabilitado e não liquidado.

contrato/a cada 15 dias 
ou fração 200,00

Ordem de Pagamento Envio de ordem de pagamento relativo à importação. ordem de pagamento 200,00

Finimp Comissão de abertura. operação sob consulta

Finimp Prorrogação de prazo. operação sob consulta

Finimp Incremento de valor. operação sob consulta

Finimp Emenda. emenda 150,00

Finimp Emissão de swift. swift 120,00

RDE-ROF Emissão de esquema de pagamento de registro declaratório eletrônico 
(RDE-ROF) relativo à importação. cada esquema 400,00

RDE-ROF Emissão de registro declaratório eletrônico (RDE-ROF) 
relativo à importação. registro 800,00

RDE-ROF Alteração de registro declaratório eletrônico (RDE-ROF) 
relativo à importação. registro  400,00 

RDE-ROF ou RDE-IED Cadastramento PEMP 500 ou PRDE600. registro 350,00

Emissão de cartas Emissão de cartas, certificados e atestados de idoneidade. evento
0,25% flat com 

mínimo de 
1.500,00

SML Importação Registro de operação de SML operação 470,00

Serviços

Serviços Importação Prestação. execução sob consulta

Serviços Exportação Prestação. execução sob consulta

Assinatura Digital Prestação. renovação sob consulta

Conta de Domiciliado no Exterior Registro inicial de conta por evento 1.000,00

Conta de Domiciliado no Exterior Registro de operação de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 por evento 250,00*
800,00**

Empréstimos

Empréstimos em Moeda 
Estrangeira Comissão de Abertura. operação sob consulta

Empréstimos em Moeda
Estrangeira Prorrogação de prazo. operação sob consulta

Empréstimos em Moeda
Estrangeira Incremento de valor. operação sob consulta

Empréstimos em Moeda
Estrangeira Emenda. emenda 150,00

Empréstimos em Moeda
Estrangeira Emissão de swift. swift 120,00

Comex

Produto ou Serviço de 
Câmbio/Comércio Exterior Descrição da Tarifa Cobrança por Valor (R$)

Exportação

Carta de Crédito de Exportação Aviso de carta de crédito de exportação para outro banco. transferência 300,00

Carta de Crédito de Exportação Aviso ou pré-aviso de carta de crédito de exportação. aviso ou  
pré-aviso

200,00* 
250,00** 

Carta de Crédito de Exportação Aviso ou pré-aviso de emenda ou cancelamento de carta de crédito  
de exportação.

aviso ou  
pré-aviso

90,00*
150,00** 

Carta de Crédito de Exportação Confirmação de carta de crédito de exportação. confirmação sob consulta

Carta de Crédito de Exportação Negociação de carta de crédito de exportação 
(novo conceito UCP600). confirmação sob consulta

Carta de Crédito de Exportação Emissão de 2ª via de carta de crédito de exportação ou de 2ª via de 
emenda de carta de crédito de exportação. emissão 90,00*

150,00** 

Carta de Crédito de Exportação Manuseio de documentos relativos à carta de crédito 
de exportação. jogo de documentos 400,00

Carta de Crédito de Exportação Reabilitação (aceitação de emenda após a data de vencimento 
da carta de crédito). reabilitação 750,00

Cobrança de Exportação Emenda ou alteração de registro de cobrança relativa 
à exportação. emenda ou alteração  165.00 

Cobrança de Exportação Registro de cobrança relativa à exportação 
(manuseio de documentos). registro 350,00

Cobrança de Exportação Taxa de manutenção de cobrança vencida relativa à exportação.
registro/a

cada 30 dias
ou fração

90,00

Custódia Custódia de originais para entrega no país ao representante 
do importador. jogo de documentos  450,00 

Comissão de Agente Comissão de agente relativo à carta e crédito de exportação.
registro/a

cada 30 dias
ou fração

 90,00 

Comissão de Agente Comissão de agente relativo à cobrança de exportação.
registro/a

cada 30 dias
ou fração

160,00

Comissão de Agente Comissão de agente relativo à Remessa Direta.
registro/a

cada 30 dias
ou fração

160,00

Comunicação Despesa de comunicação relativa à cobrança de exportação quando  
a emissão do swift for solicitada pelo cliente. swift 130,00 

Comunicação Despesa de comunicação relativa à carta de crédito de exportação 
quando a emissão do swift for solicitada pelo cliente. swift 120,00

Contrato Edição de contrato de câmbio de alteração, prorrogação ou 
cancelamento relativos à exportação. contrato 200,00

Contrato Edição de contrato de câmbio relativo à exportação. contrato 200,00

Contrato Edição de contrato de câmbio simplificado (SIMPLEX). contrato 200,00

Contrato Reabilitação de contrato de câmbio relativo à exportação. contrato 200,00

Contrato Taxa de manutenção de contrato de câmbio relativo à exportação 
reabilitado e não liquidado.

contrato/a cada
15 dias ou fração 200,00

Ordem de Pagamento Aviso de crédito ou ordem de pagamento recebida 
relativo à exportação. aviso ou ordem de pagamento 60,00

Ordem de Pagamento Devolução de ordem de pagamento relativo à exportação. devolução 150,00

Ordem de Pagamento Transferência de ordem de pagamento relativo à exportação. transferência 490,00

Ordem de Pagamento Investigação de ordem de pagamento relativo à exportação. operação 150,00 

Outros Manuseio de cópia de documentos – Remessa Direta. jogo de documentos 180,00

RDE-ROF Alteração de registro declaratório eletrônico (RDE-ROF) 
relativo à exportação. registro 400,00

RDE-ROF Emissão de esquema de pagamento de registro declaratório eletrônico 
(RDE-ROF) relativo à exportação. cada esquema 400,00

RDE-ROF Emissão de registro declaratório eletrônico (RDE-ROF) 
relativo à exportação. registro 800,00

RDE-ROF ou RDE-IED Cadastramento PEMP 500 ou PRDE600. registro 350,00

Compra de Cheque em 
Moeda Estrangeira Compensação. operação 200,00

Compra de Cheque em 
Moeda Estrangeira Devolução. operação 150,00

Compra de Cheque em 
Moeda Estrangeira Courier. operação sob consulta

SML Exportação Registro de operação de SML. operação 460,00

Garantias

Garantias Enviadas Abertura. abertura sob consulta

Garantias Enviadas Prorrogação. prorrogação sob consulta

Garantias Enviadas Incremento de valor. incremento de valor sob consulta

Garantias Enviadas Emenda relativa a garantias enviadas para o exterior 
(sem alteração de valor ou prazo). emenda 150,00

Garantias Recebidas Aviso de garantia recebida. aviso ou pré-aviso 200,00

Garantias Recebidas Aviso de emenda. aviso ou pré-aviso 90,00

Garantias Recebidas Confirmação relativa a garantias recebidas do exterior. operação sob consulta

Comunicação Despesa de comunicação relativa à garantia enviada ou recebida 
quando a emissão do swift for solicitada pelo cliente. swift 120,00

Garantias Análise do texto da garantia recebida. operação
0,25% flat  

com mínimo 
de 500,00

Garantias Resgate da garantia pelo beneficiário – confirmação das assinaturas e 
poderes dos procuradores da empresa. operação 1.500,00

Financeiro

Cheque em moeda estrangeira Emissão de cheque em moeda estrangeira relativo a financeiro. operação 150,00

Cheque em moeda estrangeira Desconto de cheque em moeda estrangeira. operação 150,00 

Contrato Boleto. boleto 150,00

Comex

 Serviços Unidade/Periodicidade Valor (R$)

Taxa de Serviço por Devolução de Cheque por cheque devolvido 0,35

Taxa de Serviço por Exclusão do CCF (Cadastro de Emitentes de 
Cheques sem Fundos) por cheque 6,82

Taxas de Serviços15

 IOF16 Tarifas, Taxas de Administração, Leasing, 
Consórcios17 e Demais Serviços

Receitas de Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguros19

Operações de Câmbio: entre 0% e 6,38% PIS: 0,65% PIS: 0,65%

Operações de Seguro: entre 0% e 7,38% COFINS: 4,00% COFINS: 4,00%

Operações de Títulos e Valores Mobiliários: entre 0% e 1% ao dia ISS: de 2% a 5%18 -

Operações de Crédito: 
(i) operações de principal definido: de 0% a 0,0041% ao dia para as pessoas jurídicas e de 0% a 0,0082% ao dia para as pessoas físicas, limitado a 365 dias + 
0,38% de alíquota adicional;
(ii) operações sem principal definido: de 0% a 0,0041% ao dia para as pessoas jurídicas e de 0% a 0,0082% ao dia sobre os saldos devedores diários + 0,38% 
de alíquota adicional sobre o somatório do acréscimo diário do saldo devedor.

Tributos 

Taxa de Corretagem – BM&F13

Contratos Futuros 0,30%

Taxa de Corretagem - Bovespa - Canais Digitais12

R$ 10,00 + 0,5% por ordem

Ouro à Vista

Taxa de Corretagem 0,40%

Taxa de Custódia 0,105% a.m.

Aluguel de Ações

Varia em função do ativo negociado

Taxa de Custódia Renda Variável

R$ 22,00 + Taxa Bovespa14

ATENDIMENTO SANTANDER EMPRESARIAL
Consultas, informações e serviços transacionais.
4004 2125 (regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (atendimento a clientes deficientes 
auditivos e de fala)
Atendimento: 24 horas por dia, todos os dias.

FINANCEIRA
Informações, dúvidas, solicitações e consultas 
relacionadas ao seu financiamento.
4004 9090 (regiões metropolitanas)
0800 722 9090 (demais localidades)
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, 
exceto feriados.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Reclamações, cancelamentos, sugestões e  
informações gerais.
0800 762 7777
Atende também deficientes auditivos e de fala.
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 3336 
Atendimento: 24 horas por dia, todos os dias.

OUVIDORIA 
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, 
ligue para:
0800 726 0322
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atende também deficientes auditivos e de fala.

Toda relação de confiança começa com um diálogo. FALE COM A GENTE:

Outros Serviços - Cash Management Histórico 
de c/c

Unidade de 
cobrança Periodicidade Valor (R$)

Leitora de código de barras - por leitora - 450,00

Business Center TAR DE BUSINESS 
CENTER mensal mensal conforme 

negociação

Comprovantes em lote TAR FOLHA 
COMPROVANTE LOTE por convênio mensal 200,00

PagNet TAR SANTANDER 
PAGNET 

por transação/
mensalidade mensal conforme 

negociação

Convênio de Depósito Identificado TAR DEPOSITO 
IDENTIFICADO por depósito - 3,50

Cash Balance (Conta Mãe/Filha) TAR CASH BALANCE 
CONTA MAE mensal mensal conforme 

negociação

Consolidação de Contas (Subordinadora/Subordinada) TAR CONSOL. CONTAS mensal mensal conforme 
negociação

Portal Business - mensal mensal 125,00

Manutenção de convênios TAR MANUTENCAO 
CONVENIO por evento trimestral 5,00

Depósito Programado – Entrada
TAR ENTRADA 

DEPOSITO 
PROGRAMADO

por cheque - 1,90

Depósito Programado – Alteração
TAR ALTER 

DATA DEPOSITO 
PROGRAMADO

por cheque - 5,00

Depósito Programado – Cancelamento
TAR EXCLUSAO 

DEPOSITO 
PROGRAMADO

por cheque - 5,00

Recolhimento de valores

Recolhimento de Valores - - - Conforme 
negociação

Extrato eletrônico

Conciliação bancária – diário 

TAR EXTRATO 
CONCILIACAO 

BANCARIA
por arquivo

 diário 4,50

Conciliação bancária – semanal semanal 11,50

Conciliação bancária – quinzenal quinzenal 25,20

Conciliação bancária – mensal mensal 48,70

Conciliação bancária – diário + mensal diário e mensal 147,70

Aviso de Cheques e DOCs devolvidos TARIFA AVISO DE 
DEVOLUCAO CH/DOC por arquivo - 5,50

Extrato Swift TAR DE EXTRATO SWIFT por mensagem - 300,00

Extrato Intradia TAR DE EXTRATO 
INTRADIA mensal - conforme 

negociação 

Pasta VIP

Mensalidade Varejo TAR PASTA VIP mensalidade mensal 200,00

Mensalidade Atacado TAR PASTA VIP mensalidade mensal  conforme 
negociação 

Pasta VIP Processada TAR PASTA VIP P/ 
PASTA PROCESSADA por pasta por evento  10,00 

Documento processado TAR PASTA VIP P/ 
DOCUM PROCESSADO

por unidade de 
documento processado por evento  3,00 

Cash Jud

Mensalidade MENSALIDADE 
SANTANDER CASHJUD por mês mensal conforme 

negociação

Aviso de Bloqueio Judicial TAR AVISO DE 
BLOQUEIO JUDICIAL por aviso - 60,00

Aviso de Desbloqueio Judicial TARIFA AVISO DE 
DESBLOQ JUDICIAL por aviso - 25,00

Aviso de Transferência Judicial TAR DE AVISO DE 
TRANSF JUDICIAL por aviso - 25,00

Extrato Bloqueio Judicial TAR EXTRATO 
BLOQUEIO JUDICIAL por arquivo - conforme 

negociação 

Serviços Cash Management

Valores máximos praticados pela Corretora10

Taxa de Corretagem - Bovespa - Mesa de Operações - Taxa mínima de R$ 100,00 por ordem11

De Até % do volume executado
no dia Valor Fixo em R$

R$ 0,01 R$ 135,07 0,25% R$ 10,00 

R$ 135,08 R$ 498,62 2,00% R$ 10,00 

R$ 498,63 R$ 1.514,69 1,50% R$ 10,00 

R$ 1.514,70 R$ 3.029,38 1,00% R$ 10,00 

Acima de R$ 3.029,38 - 0,50% R$ 25,21 


