Tabela Geral de Tarifas
Poupança Econômica Itaú
Pessoa Física
Serviços incluídos na Poupança Econômica Itaú
Confecção de cadastro para início de
Cadastro
relacionamento (2)
Cartão Itaú
Entrega de cartão em domicílio (3)
Fornecimento de folhas de cheques
(4)
Entrega de talão de cheques em
Cheques
domicílio (5)
Contra-Ordem (ou revogação)
e Oposição (ou sustação) ao
pagamento de cheques (6)
Caixas eletrônicos
Banco24Horas
Saques de conta de depósitos à vista
Agências (Guichê de Caixa)
e de poupança
Saque no Correspondente Itaú no
País
Fornecimento de extrato mensal
Atendimento Pessoal
de conta de depósitos à vista ou de
Caixas Eletrônicos
poupança - Mensal
Fornecimento de extrato mensal
Atendimento Pessoal
de conta de depósitos à vista ou de
Caixas Eletrônicos
poupança - Por período (7)
Caixas eletrônicos
Internet / App Itaú no Celular /
Transferências entre contas na
Tablet
própria instituição (exceto DOC e
TED)
Agências (Guichê de caixa)
Telefone
Transferência por meio de DOC/TED (via canais pessoais)
Transferência por meio de DOC/TED (via canais eletrônicos)
Comunicação Digital (informações por celular (SMS) - aviso automático de
movimentação de conta-corrente
MENSALIDADE - Valor (R$)

Valor Individual (R$)

Quantidades mensais

30,00

1

3,00

Não disponível

1,70

Não disponível

6,55

Não disponível

13,40

Não disponível

2,30
2,30
2,55

2

1,90
3,00

2

2,20
3,00

-

2,20

Não incluído

1,15
2 (A)

1,40
18,70
10,20
0,30

Não incluído
Isento

Transações que excederem as quantidades mensais contratadas serão cobradas de forma avulsa, conforme Tabela Geral de Tarifas PF.
(*) Incluídos os eventos de cobrança vedada.

Legendas e observações:
(A)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Incluindo contas correntes ou contas poupanças, mantidas na mesma ou em outras instituições, desde que de mesma titularidade.
Cobrada uma única vez no momento da abertura da conta.
A partir da 2ª solicitação, será cobrada tarifa conforme item “Cartões” da Tabela Geral de Tarifas PF.
Sujeito à disponibilidade do serviço em sua agência e às regras aplicáveis de entrega, número de talões e folhas de cheques.
Para os pacotes que incluam o serviço, a quantidade indicada permite a solicitação de oposição/cancelamento de folhas de cheque de um mesmo talão realizadas
no mesmo dia. Solicitações adicionais serão cobradas conforme item “Cheques” da Tabela Geral de Tarifas PF.
Os 4 primeiros saques da quantidade mensal do seu pacote poderão ser realizados em qualquer canal. Os saques seguintes poderão ser realizados nos caixas
eletrônicos e Banco24Horas, de modo que haverá cobrança de tarifa avulsa caso sejam realizados nos guichês de caixa, nos Correspondentes Itaú ou caso
ultrapassem a quantidade incluída no seu pacote.
Nas quantidades mensais estão incluídas até 4 transações no guichê de caixa.

