Plano de Relacionamento Itaú Uniclass*
Você pode ter benefícios progressivos na mensalidade do pacote de serviços da sua conta e até 10 dias sem juros no LIS ao
concentrar seus investimentos conosco.
Quanto mais recursos investidos (a) e tempo de conta no Itaú (b), mais vantagens você pode ter, como preço diferenciado sobre a
mensalidade do pacote de serviços de sua conta corrente Itaú Uniclass.
Confira na tabela abaixo como calcular o seu benefício:
Valor Total Investido* (R$)

Benefício

Até 70.000,00

-

De 70.000,01 a 100.000,00

50% de desconto na mensalidade do pacote

Acima de 100.000,01

100% de desconto na mensalidade do pacote
+ 10 dias sem juros no LIS

(a) Conforme regra do produto considerar saldo médio dos investimentos** pessoa física no Itaú Uniclass associados ao CPF do 1° titular da conta.
(b) Cada ano de relacionamento servirá para aumentar em R$100,00 o valor total investido do cliente, não correspondendo a crédito em
conta corrente. Será considerado o tempo de relacionamento da conta corrente mais antiga do cliente junto ao Itaú Uniclass.
O volume de recursos investidos(a) considerado para o cálculo do preço diferenciado, será o do mês anterior ao mês de prestação do
serviço. Por exemplo: a mensalidade de maio será cobrada no 2º dia útil de junho; o preço diferenciado na mensalidade será determinado
em função do volume médio dos recursos investidos(a) em abril.
* Vigente para os clientes Itaú Uniclass. O desconto na mensalidade do pacote não se aplica aos clientes que aderiram ao Plano de Vantagens.
** Poupança, fundos de investimento, CDB, compromissada, previdência privada e investimentos feitos na Itaú Corretora.

Benefício: Dias sem Juros no Cheque Especial
Além da economia na mensalidade do pacote, com R$ 100 mil de investimentos você tem direito ao benefício de 10 dias sem juros no LIS/
LIS Adicional.
A redução de investimentos resulta no cancelamento do benefício.
Veja o exemplo abaixo e entenda como funciona o benefício:

Ex: se você tem a data de vencimento do LIS no dia 9, o seu período de vigência de contrato é entre o dia 9 do mês atual e o dia 8 do
mês seguinte. Nesse prazo, você terá 10 dias sem juros.
•

Os dias podem ser corridos ou alternados, úteis ou não úteis.

•

Se você utilizar mais que 10 dias, pagará encargos por todo o período de utilização. Se o 10º dia de utilização for sábado, domingo
ou feriado, os recursos para cobrir o saldo devedor deverão estar disponíveis na conta corrente no dia útil anterior, para que não
exista cobrança de juros.

•

A isenção de juros não se aplica ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Para mais informações sobre o benefício, consulte o regulamento na rota: www.itau.com.br/uniclass > Maiores limites de
crédito > Dias sem juros no Cheque Especial > Consulte o regulamento.

