Tabela de Tarifas Bancárias de Produtos para Pessoa Física
LISTA DE SERVIÇOS
1

SIGLA NO
EXTRATO

VALOR DA
TARIFA

FATO GERADOR

CADASTRO
Confecção de cadastro para início de
1.1
relacionamento

2

CANAIS DE
ENTREGA

-

Cadastro

R$ 0,00

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 decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente.

Nacional

Anuidade Nacional

R$ 0,00

Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo
uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança.

2º via-CartãoCrédito

R$ 5,00

Confeccção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor do
cartão, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

Retirada-País

R$ 0,00

Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no País para retirada em espécie na função crédito.

Aval.Emerg.Crédito

R$ 0,00

Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial, a pedido do cliente, por meio de
atendimento pessoal, para realização de despesa acima do limite do cartão, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.

CARTÃO DE CRÉDITO PRIVATE LABEL
2.1

Anuidade - cartão básico

2.2

Fornecimento de 2º via de cartão com função
crédito

2.3

Utilização de canais de atendimento para
retirada em espécie

2.4

Avaliação emergencial de crédito

No país

Vigência a partir de 30/04/2008.
Os valores das tarifas foram estabelecidos pela própria instituição e encontram-se de acordo com a Resolução nº 3.919/2010 CMN.
A KREDILIG S/A CFI não possui operações enquadradas para cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais e prioritários.

Informação do Custo Tributário
Nos termos da Lei nº 12.741, de 08 de dezembro de 2012
FATO GERADOR

PIS

COFINS

ISS

Tarifas e demais serviços

0,65%

4,00%

2,00% a
5,00% (1)

Receitas de Operações de Crédito

0,65%

4,00%

-

(2)
(i)
(ii)

IOF

INFORMAÇÃO
(1)

Alíquota fixada de acordo com a Legislação do Município, a teor do disposto na Lei Complementar 116,
de 31 de julho de 2003.

(2)

(2)

Nos termos da legislação vigente, o CET - Custo Efetivo Total da transação é informado nos contratos de
crédito, cujo IOF incidente é informado previamente à contratação.

Operações de Crédito
operações de principal definido: de 0% a 0,0082% ao dia, limitado a 365 dias + 0,38% de alíquota adicional;
operações sem principal definido: de 0% a 0,0082% ao dia sobre os saldos devedores diários + 0,38% de alíquota adicional sobre o somatório do acréscimo diário do saldo devedor.

Nos termos da Resolução nº 3.954/11 CMN e demais atualizações, a empresa Eugênio Raulino Koerich S/A Comércio e Industria atua como prestadora de serviços de coleta de informações cadastrais e de documentação; de
recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito; de recebimento de qualquer natureza e; de processamento de dados da KREDILIG S/A CFI, na condição de Correspondente no País.
Ouvidoria 08006486488 - ouvidoria@kredilig.com.br - Atendimento de segunda à sexta-feira das 09h às 18h, exceto feriado.
www.kredilig.com.br
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