BRANCA

HIPOTEC
-

UMENTO

UMENTO

UMENTO

ALD DEV

IMP/FIN

ATO EXP

C/PRORR
IMP/FIN

RDE/IED

IMP/FIN

IMP/FIN

RTACAO
ANCEIRO

E-AVISO

B RESTRI
R 2a VIA/
A/AVISO
CANCEL

ISE DOC

MPL EXP

MPL EXP

OS EXP/
GRAFICA

QUE ME

CIA OPR

OC/TED

RTACAO

RACERS
IMP/FIN
R ENVIO
ME COBR

TRANSF

CEB WEB

COMEXP
ELETRO

TOS EXP

EXPORT
CREDIT

RTACAO

P BANQ

P BANQ

SG ABER
EMEND

IMPORT

IMPORT

NÇA IMP

MPORTA

Internet, Telefone atendimento eletrônico
Cédula de
Produto Rural
(3,0% valor contratado)
Realização
de transferência
de recursos por meio de terminal autoatendimento
10,15
Tarifa
a cadade
contratação
do produto
mín. : 50,00 e máx. : 3.000,00
ou
porcobrada
outras formas
atendimento
eletrônico automatizado, sem intervenção humana
Extrato de Conta Corrente via arquivo para conciliação bancária
Fornecimento de extrato de movimentação da conta através de teleprocessamento com periodicidade
acordado entre o cliente e banco
6,00
Itaú Jud - mensal/por ordem de bloqueio/desbloqueio/transferência
Pagamento
Salários
– SISPAG,
Internet
Fornecimento dede
informações
referente
aos bloqueios/desbloqueios/transferências
de ordens judiciais
Valores a contratar
Pagamento
de salários feito via da
SISPAG
ou Internet
3,90
2ª via - detalhamento
ordem
judicial
Fornecimento de 2ª via de ordem judicial referente a bloqueio/desbloqueio/transferência
6,00
Informação online da liquidação de cobrança
Tarifa cobrada pela prestação do serviço de disponibilização de informações de cobrança
20,00
Emissão
decrédito
Holerite
Rateio do
deEletrônico
cobrança e Informe de Rendimentos – SISPAG, Internet
Emissão
de holerite
eletrônico feito
SISPAG
Internetem contas para rateio
2,00
Tarifa cobrada
pelo recebimento
devia
valores
de ou
cobrança
1,30
Transferência
contas Itaú – SISPAG
Itaú Shopline entre
- implantação/manutenção
Transferência
entre
contas
feita
via
SISPAG
Tarifa cobrada pela utilização de recebimento de comércio eletrônico
Valores a contratar
0,95
Cash Vinculado
Transferência
Fundos
paradeCobertura
Tarifa cobrada pela de
prestação
do serviço
administraçãode
de Saldo
recebíveisDevedor em Conta Corrente
Valores a contratar
Transferência
de
fundos
para
Cobertura
de
Saldo
Devedor
em
Conta
Corrente
feito
via
Internet
2,55
Global Cash
Report – SISPAG, Agências
Ordem
de Pagamento
Tarifa cobrada
pelos extratos
de contas correntes disponibilizados através
Realização
de
ordem
de
pagamento
26,00
do Itaú Internacional Cash Management
Valores a contratar
Cash Consulting
Cheque
Ordem de Pagamento – SISPAG, Agências
Mapeamento
e
diagnóstico
de
rotinas
de
pagamentos,
recebimentos
e
gestão
de
caixa
da
empresa
Valores a contratar
Tarifa de cheque ordem de pagamento com emissão via SISPAG ou agência
24,00
Tarifa
Cessão
de Crédito
(3,0% do valor contratado) mín: 500,00 e máx: 6.000,00)
Serviços
de Conveniência

Tabela Geral de Tarifas

Tarifas Itaú - Serviços de Conveniência

EMISSÃO DOC 30H INT / TAR DOC / TAR TED
por
SISPAG / TAR TED / TAR TRANSF CX ELET / TAR
por operação TRANS 30H TEL / TAR TRANSF 30H INT / TARevento
DOC ELETRÔNICO / TAR TED ELETRÔNICO /
TAR DOC INTERNET / TAR TED INTERNET / TAR DOC /
por arquivo
GESTÃO
DE CAIXA
TED AGENDADO (E) / TAR TAR
DOC/TED
AGENDADO
(I) / TAR DOC SPI
TAR C/C SISPAG/TAR
SISPAG
por evento
TAR ITAU
JUD
por transação
CATEGORIA 306/TAR CREDITO CART
SALARIO/TAR SISPAG SALARIO/TAR
por evento
TAR ITAU JUD
FOLHA PAGTO 30H INT/TAR PAGTO
SALARIO/TAR
SPI
306/TAR SPI ESPECIAL
SALÁRIO
mensal
TAR
ATEDIMENTO
lançamento
por evento
por evento
por transferência
mensal
por ocorrência
por
transação
mensal

por cheque
contratação
por
Unidade
por operação
Máxima (R$) de Cobrança
5. Serviços de Conveniência
Pacotes Fechados para novas contratações(*)
Itaú 30 horas Empresa Plus (26)

14. O

Contrato
- Contra
Cobrada em
ao Banco Ce
- Edição
Cobrada em
ao Banco Ce
- Alteraç
Cobrada em
junto ao Ba
- Emissã
Cobrada em
- Reabili
Cobrada em
- Tarifa d
Cobrada em
- Utilizaç
Contrato
Cobrada em
Exporta
- Carta d
- Registr
Cobrada em
- Liberaç
Cobrada em
- 2ª via/E
Cobrada em
de crédito d
- Análise
Cobrada em
- Contra
(via mes
Cobrada em
ao Banco Ce
- Contra
Cobrada em
ao Banco Ce
- Manus
Cobrada em
de câmbio
entre o imp
- Devolu
em Cobr
Cobrada em
no exterior,
- Transfe
Cobrada em
- Liquida
Cobrada em
- Ordem
Cobrada em
da disponib
- Emissã
Cobrada em
qualquer ou
- Chequ
Cobrada em
- Transfe
Cobrada em
- Contra
Cobrada em
ao Banco Ce
- Manus
Cobrada em
de câmbio
- Carta R
Cobrada em
sem interve
- Docum
Cobrada em
- Registr
Cobrada em
- SML De
Cobrada em
da operaçã
- SML Re
Cobrada em
de câmbio
Importa
- Envio d
Cobrada em
pagas pelo
- Ordem
Cobrada em
pagas pelo
- Carta d
- Expedi
Cobrada em
do contrato
o banqueiro
- Negoc
Cobrada em
de importa
- Cobran
- Registr
Cobrada em
dos docum
para ao ext
- Taxa de
Cobrada em
- Tarifa d
Cobrada em
- Liquida
Cobrada em

TAR
DEMONSTRATIVO
PAGTO
TAR
ATEDIMENTO ESPECIAL
TAR C/C SISPAG/TAR POUPANCA
SISPAG /TAR
TARATEDIMENTO
CRÉDITO C/CESPECIAL
SPI / TAR
CRÉDITO POUPANÇA SPI
TAR CASH VINCULADO
TAR TRANSF FUNDOS C/C
TAR ORDEM PAGAMENTO / TAR
ORDEM
PAGTOCASH
SISPAG
/ TAR
TAR
GLOBAL
REPORT
ORDEM
PAGAMENTO
SPI
TAR CHEQUE ORDEM PAGTO / TAR
TAR
ATEDIMENTO
ESPECIAL
CHEQUE
SISPAG
/Identificação
TAR CHEQUE
SPI
-

no Extrato

Conta Básica

(1) (k)
Tarifa cobrada pela consulta, movimentação da conta e contratação de produtos
MaxiConta Itaú - Pessoa Jurídica
52,40 por contrato
TAR 30H INT EMPR PLUS
e serviços diretamente pelo canal de atendimento internet
Quantidades mensais para cada versão
Quantidade
Itaú
Solutions
Produtos/Serviços incluídos na MaxiConta PJ Itaú
mensal
Canal de Atendimento via Internet para os parceiros de Negócio dos clientes Itaú (Fornecedores e clientes)
PJ 3
PJ Plus 1
PJ Plus 2
PJ Plus 3
valores a contratar mensal
TAR BKL SOLUTIONS
e funcionários (Holerite Eletrônico)
Consultas
Comunicação
Digital(exceto
Itaú –DOC
informações
Itaú 30 horas Empresa
e TED) (a) por celular (SMS)
Transações
Tarifa cobrada pela utilização do serviço de informações por celular
(SMS) Contábeis (b)
isento por mensagem
TAR COMUNIC DIGITAL
Isento PJ
Pasta PJ – Contratação/Renovação/Utilização
(7)
Atendimento
Eletrônico (exceto DOC)
Itaúcobrada
Empresas
telefone (banco por telefone)do serviço de pagamento
Isento
Isento
Isento
Isento
Tarifa
pela no
Contratação/Renovação/Utilização
Atendimento Pessoal (exceto DOC e TED)
valores a contratar por evento
TAR PASTAPJ MENSAL MM/AA
de contas enviadas ao banco através de malote específico
Solicitado
- nº de extratos
Itaú
Bankexpress
(serviço disponível somente
para clientes
da Grande São Paulo)
Itaufax
(banco por fax)
Não disponível
Normal
Automático
- Coleta de Depósito Avulsa
Informações por e-mail
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Tarifa
cobrada pelaDigital
utilização
serviço de coleta de depósito avulsa (atendimento emergencial solicitado
Comunicação
Itaúde(**)
Informações por SMS
40
50
60BEX COLETA DEPÓSITO
30
15,00 45
por entrega/coleta
TAR
no mesmo dia)
Emissão
e Custódia
deItaú
Nota
Fiscal
Fornecimento
de Cartão
PJ (1ª
via) (c)Eletrônica
3 cartões
3 cartões
3 cartões
3 cartões
1
Tarifa por cada Nota Fiscal Eletrônica emitida e custodiada
1,00 Isento
por nota fiscal Isento
TAR Isento
NFE EMIT
Consultas
Isento
Isento
Emissão e Custódia de Nota Fiscal Eletrônica com Boleto de Cobrança
Extratos Impressos
20
40
Não EMIT
disponível
Tarifa por cada Nota Fiscal Eletrônica emitida e custodiada vinculada
a emissão
de boleto de Cobrança
0,60 30
por nota fiscal 35
TAR NFE
COB
Nos caixas
eletrônicos
Nota
Fiscalcom
Eletrônica
(Custódia/Cancelamento/Nota
Fiscal Denegada/Nota
TAR NFE CUSTODIA / TAR NFE
Saques, pagamentos de contas e
Transações
Cartão
Itaú
PJ
65
80
90
110
Fiscal Rejeitada)
EMIT CANCE /45
TAR NFE
transferências (exceto DOC) (a)
Tarifa cobrada por Nota Fiscal Eletrônica custodiada, cancelada,
pela SEFAZ
1,00 por nota fiscal
EMIT DENEG/TAR NFE EMIT RJEI
NosDenegada
Guichêspela SEFAZ, Rejeitada
Fluxo de Caixa (21)
Saques e Pagamentos de contas
2
2
3
4
Não incluído
Tarifa cobrada pela contratação do serviço de Fluxo de Caixa de Caixas
50,00 mensal
TAR FLUXO DE CAIXA MM/AA
de talão de cheques (d)
6.Fornecimento
Manutenção
de Conta

Isento
Isento
Isento
Isento
Não disponível
30
40
100
200
Transações
com cheques
Númerodetotal
de cheques
emitidos (e)
(até 5 sacados no (até 7 sacados no (até 15 sacados no (até 25 sacados no Não disponível
Conta
Corrente
PJ ativa (Serviços de manutenção
conta
corrente,
que incluem: confecção/Renovação de Ficha Cadastral; Fornecimento da primeira
guichê) (j)
guichê) (j)
guichê) (j)
guichê) (j)
via de Cartão Itaú Pessoa Jurídica)
350
450
550
Isento
Serviços de manutenção de conta corrente, que incluem: Confecção/Renovação de Ficha Cadastral; Fornecimento
100
Em número de cheques
(até 15 no guichê 52,00
(até 25 no
guichê (até 50 no guichê (até 100 no guichê
nadeConta
daDepósito
primeira via
CartãoUniversal
Itaú Pessoa Jurídica. Cobrado mensalmente
mensal
TAR MANUT
(até 4 noCONTA
guichê)
do caixa)
do caixa)
do caixa)
do caixa)
Itaú Pessoa
Jurídica
Conta
Corrente
Inativa (saldo inferior ou igual a R$ 25,00
e não movimentada há 6 meses)
Em dinheiro (Caixa eletrônico) (l)
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Tarifa cobrada por conta corrente inativa
16,50 (limitado ao saldo da conta) mensal
TAR MANUT C/C INATIVA
Reapresentação
Automática
de Cheques
Devolvidos
(**)a(2)
50
80
100
Isento
20
Conta
Poupança
Inativa (saldo
inferior
ou igual
R$ 20,00
Entrega
de Talão de Cheque
via Correio (f)
Não incluído (g)
Incluído (d)
Incluído (d)
Incluído (d)
Não disponível
e não
movimentada
há 6 PJ
meses)
Tarifa cobrada por conta poupança inativa
30%
do
saldo
(valor
mínimo
R$
4,00)
mensal
TAR
MANUT
C/P
INATIVA
Internet 30H (PDF)
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Extrato Consolidado Mensal
Correio
Não incluído
Não incluído
Não incluído
Não incluído
Não disponível
Custódia de Cheques pré-datados (h) (b)
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Cobrança
sem Registro
LIS PJ/LIS
Adicional
- contratação
e manutenção
(i) novas contratações desde 01/06/15)
Incluído 10,50 Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Cobrada
pela utilização
doPJserviço
de cobrança
sem registro (sem
por título
TAR CUSTASNão
COBRANÇA
Manutenção
de Conta Universal(Cobrança
Itaú Pessoa Registrada)
Jurídica Ativa
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Cobrança
Escritural/Direta
Mensalidade
(R$) -do
(Identifi
no extrato:
“TAR MAXCTA PJ MENS”)
R$ 145,00
R$ 338,00
R$ 552,00
R$ 41,20
Cobrada
pela utilização
serviçocação
de cobrança
registrada
6,30R$ 224,75
por título
TAR CUSTAS COBRANÇA
Cobrança
Título/Borderô
Transaçõescom
que excederem
as quantidades mensais contratadas, serão cobradas de forma avulsa conforme Tabela Geral de Tarifas, com a identificação no extrato “TAR MAXCONTA EXCED”.

7. Cobrança e Recebimentos

Cobrada pela utilização do serviço de cobrança registrada com emissão via borderô
10,00 por título
TAR CUSTAS COBRANÇA
Cobrança de Bancos Correspondentes
Cobrada pela utilização do serviço de cobrança registrada por bancoLegendas
correspondente
8,00 por título
TAR CUSTAS COBRANÇA
e observações:
Cobrança Ativa Eletrônica
cobradas.por evento
Pacotes
Fechados
Cobrada
pela
utilização do serviço de lembreteIdentifi
por SMScação
e e-mail Importante: No mês de adesão, a mensalidade e as transações excedentes não serão3,00
TAR COB ATIVA ELETRONICA
(h) Apenas o serviço de custódia é gratuito. Os cheques custodiados, ao serem
(1) Alteração de nome do pacote, de MaxiConta Ambiental para Conta Básica.
Itaú
(8) Mensalidade
paraShopline
Novas
Extrato eletrônico Pacote indisponível para contratação de clientes dos segmentos Itaú BBA e Itaú 3,50 depositados
na condiçãoCOBRANÇA
do item
Tarifa
cobrada pela
por títulona Conta-Corrente, estarão enquadrados
TAR CUSTAS
Contratações
(1)utilização de recebimento denocomércio
“Transações com Cheques” constante da MaxiConta PJ Itaú. Obs: não inclui as
Empresas (Empresas com faturamento anual superior a R$ 30.000.000,00).
Cobrança Ativa Itaú
do “Convênio de Cheques”, que são cobradas
conformeCOBRANÇA
Tabela Geral de
(2) Quantidade de Cheques por mês
Cobrada pela utilização do serviço de cobrança ativa (mesa de cobrança)
4,50 transações
por ocorrência
TAR CUSTAS
Tarifas Avulsas, item “Cheques”.
(a) O DOC e a TED serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item“Transferência
Protesto e Sustação de Protesto
(i)
Sujeito
a
aprovação
de
crédito.
de
Valores/Pagamentos/Saques/Depósitos”
Tarifa cobrada por título protestado ou sustado
12,70
por
título
TAR
CUSTAS
COBRANÇA
TAR MAXCTA PJ
(j) Considera cheques sacados ou utilizados para pagamento de contas no guichê de caixa.
(b) Exceto as transações do “Convênio de Cheques”, que são cobradas conforme Tabela
PJ1
55,00
Manutenção
de TítuloR$Vencido
MENS
que contratarem
Conta
Básica não recebem
via correio.
Geral deemTarifas
Avulsas PJ, item “Cheques”.
Tarifa cobrada após 60 dias do vencimento do boleto vencido que ainda estiver
aberto
7,30(k) Clientes
por título
(a cada 30
dias)
TAR correspondências
CUSTAS COBRANÇA
Os extratos consolidados mensais relativos à conta-corrente e os comunicados do
(c) 2a via e demais serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ,
Baixa de Títulos
banco
são
disponibilizados
na
internet.
item
“Cartões”.
Tarifa cobrada após a baixa do boleto
6,00 por título
TAR/CUSTAS COBRANCA
(l) Depósito em dinheiro no guichê de caixa serão cobrados conforme Tabela Geral
(d) SujeitoeàsConsultas
regras de entrega e número de talões.
Outras Ocorrências, Instruções, Alterações,
TAR MAXCTA PJDeclarações
de
Tarifas
Avulsas PJ, item “Depósito em dinheiro
(Guichê
de caixa)”.
(e) noSobre
os Cheques Itaú compensados de valor igual ou superior a R$ 5.000,00
PJ2 cobrada quando ocorre R$
83,00alteração, consulta ou instruções
Tarifa
alguma
título
7,30
por
título
TAR
CUSTAS
COBRANÇA
MENS
também incidirá tarifa conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ,
(*) Pacotes disponíveis para contratação apenas aos clientes dos segmentos Itaú BBA e
Convênio de Recebimento Eletrônico
Itaú - CREI
item
“Cheques”.
Itaú
Empresas
(Empresas
com
faturamento
anual
superior
a
R$
30.000.000,00
Tarifa cobrada por processamento de recebimento de depósito com identificação do remetente
4,20 por convênio
TAR CONVÊNIOS
(f) Entrega de Talões de Cheques PJ via Correio depende da disponibilidade do
(**) A prestação dos serviços apresentados dependem
de assinatura
do cliente em
termo
Depósito
cado
Itaú Itaú, fale com
TAR DEP
IDENTIFICADO
/ TAR
(1) Para ver Identiﬁ
o conteúdo
dos Pacotes
serviço para a sua agência.
especifi
co.
Sujeito
a
regras
do
produto.
Tarifa
cobrada
pelo
recebimento
de
um
depósito
identifi
cado
3,20
por
depósito
TAR
DEP
IDENTIFICADO
um Gerente Itaú ou consulte o site itau.com.br.
(g) Cliente Itaú com MaxiConta PJ 1, PJ 2 ou PJ 3 pode utilizar o serviço de forma
Débito Autorizado Eletrônico Itaú - por débito/tentativa
avulsa, pagando o valor da tarifa constante na Tabela Geral de Tarifas Avulsas.
Tarifa
cobrada
por débito ou tentativa de débito em conta
6,00 por ocorrência
TAR SISDEB/DAI
Legendas
e observações:
Débito Autorizado Eletrônico Itaú - por estorno
(P)
=
serviços
válidos
somente
para
clientes
do
Itaú
Personnalité.
Tarifa cobrada por estorno em conta
4,40 por ocorrência
TAR ESTORNO SISDEB/DAI
Cobrança
- Serviço
de Negativação
Expressa
com
exclusão)
« Para Clientes
com MaxiConta
PJ Itaú, a cobrança
desses (Entrada/Liquidação
serviços seguirá as condições
de cada
versão. (27)
(12) Tarifa cobrada somente quando há emissão de novo contrato por solicitação das partes (comprador e vendedor).
Tarifa cobrada quando há entrada do boleto em negativação ou exclusão do boleto em negativação
10,60
por
evento
TAR
NEGAT
ENT/TAR NEGAT LIQ
(13) Válida somente para as contratações de Plano Empresário firmadas até junho de 2009).
(A) O valor incidirá
sobrede
os cheques
de valoresExpressa
iguais ou superiores
a R$ 5.000,00.
Cobrança
- Serviço
Negativação
(Exclusão
(14) Valores máximos praticados nas Operações de Câmbio e Comércio Exterior.
(B) Entrada/Cancelamento
A taxa de serviço do Banco do Brasil,
R$ 0,35, é cobrada a cada cheque devolvido. Sendo “NNNNNN” o número do
de
dade
Negativação)
(15) O serviço de entrega12,70
de Cheque Viagem
está disponível dentro da área
abrangência.
Verifique
se o seuCAN
CEP
o diahá
e “MM”
o mês em
o cheque
foi devolvido.
Tarifa cheque,
cobrada“DD”
quando
pagamento
do que
boleto
negativado
ou cancelamento do boleto em negativação
por evento
TARdeNEGAT
EXC/TAR
NEGAT
pode ser atendido, através do Itaú Empresas na internet.
(C) Limitado a R$ 270,00 (10 cheques),
por ocorrência.
Impressão/Impressão
com Postagem/Pré-impressão
de boleto
(16) O débito ocorrerá pela equivalência
em título
moeda estrangeira da CCME, convertidaTAR/CUSTAS
pela Ptax do mês COBRANCA
anterior.
(D) 30%
do saldo
existente
cada de
mêsimpressão
ou R$ 4,00,
for maior, limitada ao saldo da conta.
Tarifa
quando
o cliente
utiliza oem
serviço
peloo que
banco
3,20 por
(17) Máximo fixo: R$ 21,60 + taxa variável calculada com base no valor da carteira do investidor conforme oficio
Cobrança
Personalizada
(E) Tabela Bovespa,
cobrada apenas no caso de debêntures negociadas via sistema Bovespa Fix.
024/2009-DP
de
17
de
abril
de
2009.
Tabela
encontra-se
disponível
no
site
da
BOVESPA
(www.bovespa.com.br).
Tarifa
cobrada
quando
utilizado
boletoadquiridos
personalizado
7,50 por título
TAR CUSTAS COBRANÇA
(F) Taxa
válida
apenas
para títulos
através da Itaú Corretora a partir de 01/10/2015; para títulos
(18) O home broker da Itaú Corretora não é disponibilizado para operação de clientes PJ.
adquiridos antes desta data ou transferidos de outras instituições, há também a cobrança de 0,15% a.a.,
(19) Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
além do valor fixo mensal.
impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do
(1) Entrega de talões de cheques em domicílio/via correio depende da disponibilidade do serviço para a sua agência.
administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da
(2) A taxa de serviço do Banco do Brasil, de R$ 0,35, é cobrada a cada cheque devolvido.
performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
(3) Sendo “NNNNNN” o número do cheque, “DD” o dia e “MM” o mês em que o cheque foi devolvido.
(20) Para contratos cuja taxa seja paga em parcela única, deverá ser seguido o mesmo critério da taxa mensal, levando-se em
(4) A taxa BACEN, de R$ 6,82, é cobrada por cheque incluído no CCF.
consideração o prazo previsto de duração da operação.
(21) Sendo ‘MM’ o mês e ‘AA’ o ano de referência/competência da cobrança.
(5) Sendo “XXXXXX” a quantidade de cheques reapresentados automaticamente, “MM” o mês e “AA” o ano em
que o cheque foi reapresentado automaticamente.
(22) As transferências realizadas pela Internet são isentas.
(23) Solicitações feitas ao Gerente de Relacionamento IBBA são equivalentes as tarifas cobradas no canal agência. São válidas
(6) Sendo “MM” o mês e “AA” o ano de emissão do extrato.
as demais tarifas constantes nessa tabela ou conforme negociação celebrada em contrato.
(7) Valores válidos para contratos celebrados até 31/08/2008: Renovação/contratação R$10,00 por mês.
(24) Tarifa válida para retirada de recursos na Rede Banco 24Horas e Caixas Eletrônicos Itaú Unibanco).
Utilização: R$4,00 por remessa.
(25)
Valor cobrado sobre o patrimônio do fundo por sua administração e vem descontada na rentabilidade divulgada.
(8) Para Clientes Itaú BBA a tarifa segue negociação celebrada em contrato.
(26) Pode ser cobrado no mesmo lançamento a soma de mais contratos se houver.
(9) Sendo “DD” o dia e “MM” o mês em que ocorreu o adiantamento a depositantes.
(27) Tarifa cobrada na entrada em negativação e na liquidação do boleto (por evento).
(10) Para operações realizadas em lojas de veículos consulte o site www.itaucred.com.br ou www.bancofiat.com.br.
(28) As taxas de corretagem terão um acréscimo de 5% referente ao ISS do município de São Paulo.
(11) As tarifas de Crédito Imobiliário constantes da tabela são aplicáveis também para os serviços de conveniência
referentes aos contratos de Crédito Imobiliário do Banco Banestado e ItauBank. Para Mutuário PJ, as tarifas
(***) Tarifas válidas até 02/03/2018.
(****) Tarifas válidas a partir de 03/03/2018.
aplicáveis são as disponíveis na tabela de Crédito Imobiliário Pessoa Física.

Cód.: 995.367-0

UITANTE

