
Tipo da Tarifa Canal de Entrega Sigla no Extrato Valor
Máximo

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS

Cadastro
Confecção de cadastro para início de relacionamento -- CADASTRO 1.500,00       

Cheque administrativo -- CHEQUE ADMINISTRATIVO 500,00          

Saque de conta de depósitos à vista Presencial ou Pessoal SAQUEpessoal 5,00             

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista Presencial ou Pessoal EXTRATOmês(P) 5,00             

Fornecimento de extrato de um período de conta de depósitos à vista Presencial ou Pessoal EXTRATOmovimento(P) 5,00             

Transferência por meio de DOC ou TED Presencial ou Pessoal DOC/TEDpessoal 15,00           

Transferência agendada por meio de DOC ou TED Presencial ou Pessoal DOC/TEDagendado(P) 15,00           

Transferência entre contas na própria instituição Presencial ou Pessoal TRANSF.RECURSO(P) 5,00             

Concessão de Adiantamento a Depositante -- ADIANT.DEPOSITANTE 50,00           

SERVIÇOS DIFERENCIADOS

AVALIAÇÃO / REAVALIAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA 5,0%
ADITAMENTO DE CONTRATOS 5,0%
TARIFA S/CONTA INATIVA 500,00          
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA 500,00          
TARIFA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA 1.000,00       
FORN.ATESTADOS,CERTIFICADOS E DECL. 500,00          
CÓPIA OU SEGUNDA VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS 100,00          

SERVIÇOS ESPECIAIS

Entrada de titulo 50,00           
Entrada por borderô (listagem de titulos) 50,00           
Entrada por meio magnético 50,00           
Envio para protesto 100,00          
Sustação de protesto 50,00           
Devolução de título 50,00           
Alteração da Instrução de Desconto 50,00           
Alteração Vencimento 50,00           

                                                                     BANCO BRP S/A

TABELA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - PESSOA FÍSICA
vigência a partir de 12/05/2016

Exclusivamente, 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 de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil.

Cheque

Emissão de cheque administrativo.

Saque

Saque em guichê de caixa além do número de saques permitidos gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa).

Consulta

Fornecimento de extrato com a movimentação do mês 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 mês (gratuidade não cumulativa)

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.

Transferência de Recursos

Observamos que os valores das tarifas acima foram estabelecidos pelo BRP.

Realização de transferência de recursos por meio de DOC ou TED em guichê de caixa, internet ou por outras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado 
por atendente.

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED em guichê de caixa, internet ou por outras formas de atendimento pessoal (P), tais como como atendimento 
telefônico realizado por atendente.

Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em guichê de caixa, internet ou por outras formas de atendimento pessoal (P), tais como atendimento telefônico 
realizado por atendente, além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa).

Operação de Crédito
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o limite previamente pactuado de cheque especial.

Entrada por borderô(listagem de títulos), entrada por meio magnético, entrada sem registro, manutenção de título vencido, envio para protesto, sustação de protesto, devolução de título.


