Taxa de LIS e de Adiantamento a Depositantes (AD):
Confira na tabela as taxas de LIS e de AD e alguns
exemplos de utilização.

Conheça as nossas taxas:
Itaú Conta Benefícios 2.0 (% a.m.)1
Taxa vigente (% a.m.)
Com vínculo salarial

Sem vínculo salarial

Taxa do Cheque Especial (LIS)

11,92

10,92

10,92

Adiantamento a Depositante
(AD)/ Excesso

16,92

16,92

16,92

Todas as condições estão sujeitas à análise de crédito. As taxas reduzidas são válidas a partir do 1º- crédito
salário/aposentadoria, respeitando-se a vigência da 1ª- renovação. Taxas vigentes a partir de 05/04/2018.

Veja alguns exemplos de taxas de juros de LIS a serem pagas:
Quantidade de dias úteis com
utilização do Limite
1
Valor Utilizado
Taxa máxima LIS
e LIS Adicional6
11,92% a.m.
Taxa Plano de
Vantagens Itaú com
Juros Reduzidos
10,92% a.m.

5

10

15

20

22

Juros a serem pagos pela utilização do Limite (R$)5

5,41

27,09

CET(%)3
IOF2 a ser
pago (R$)
(dias corridos)4 Ao mês Ao ano
1 dia

365 dias

12,55%

321,41%

11,55%

278,05%

54,18 81,27 108,36 119,20

R$ 1.000,00

3,88
4,96

30 dias 30 dias

24,81 49,63 74,45 99,27

109,20

6,26

A simulação leva em consideração a taxa máxima de juros, lembrando que os juros do LIS serão cobrados
da data de vencimento do contrato, e o IOF, no primeiro dia útil do mês subsequente.
1. Taxa válida para clientes aderentes ao Plano de Vantagens Itaú com Juros Reduzidos e que cumpram os critérios de elegibilidade. Para mais informações,
confira o regulamento no site: www.itau.com.br/conta-corrente/tarifas.
2. IOF calculado de acordo com alíquota vigente, com utilização constante do “Valor utilizado” durante o mês de 30 dias inteiro.
3. Custo Efetivo Total (CET) calculado com base em um limite de R$ 1.000,00.
4. Quantidade de dias corridos: 30 no período. Quantidade de dias úteis: 22 no período.
5. Juros calculados com utilização constante do “Valor utilizado”.
6. LIS Adicional: produto fechado para novas contratações.

