
Tabela de Tarífas - Cartões Pré Pagos PF Unidade/quantidade Valor Máximo Cobrado Periodicidade

1.1 Acesso ao Sistema Por cliente Isento Por consulta

1.2 Consulta de saldo e extrato pelo site e aplicativo móvel Por evento Isento Por consulta

1.3 Consulta de saldo e extrato pela Central de Relacionamento Por evento Isento Por consulta

1.4 Kit Cartão Por Kit De acordo com distribuidor Por solicitação

1.5 Carga * Por evento De acordo com distribuidor Por solicitação

1.6 Recompra de Saldo ** Por evento De acordo com distribuidor Por solicitação

1.7 Custo de saque em caixa automático *** Por operação 2,50 Por saque

1.8 Mensalidade Por cartão Isento**** Mensal

1.9 Anuidade Por cartão Isento Anual

1.10 Cartão vencido e não substituído Por cartão 10,00 Por mês

1.11 Reposição em caso de perda ou roubo no exterior Por cartão Isento***** Por reposição

1.12 Reposição no Exterior - Cartão enviado e não recebido/retirado Por evento 50,00 Por reposição

1.13 Reposição no Exterior – Alteração do endereço de entrega 1 dia após abertura da solicitação Por evento 50,00 Por reposição

Por evento (até 500,00) Isento

Por evento (acima de 500,00)  De acordo com disponibilidade

1.15 Saque Emergencial não retirado em 5 dias úteis /Cancelado Por evento 50,00 Por solicitação

1.16 Alteração de endereço de retirada de saque emergencial Por evento 50,00 Por reposição

1.17 Abertura de Pesquisa – Transação não Reconhecida – “Chargeback” (O valor mínimo para abertura é de 25,00) Por evento Isento Por solicitação

1.18 Reapresentação de Transação não Reconhecida – “Chargeback” Por evento 25,0 Por solicitação

2.1 Acesso ao Sistema Por cliente Isento Por consulta

2.2 Consulta de saldo e extrato pelo site e aplicativo móvel Por evento Isento Por consulta

2.3 Consulta de saldo e extrato pela Central de Relacionamento Por evento Isento Por consulta

2.4 Kit Cartão Por Kit De acordo com distribuidor Por solicitação

2.5 Carga * Por evento De acordo com distribuidor Por solicitação

2.6 Recompra de Saldo ** Por evento De acordo com distribuidor Por solicitação

2.7 Custo de saque em caixa automático *** Por operação 3,50 Por saque

2.8 Mensalidade Por cartão Isento**** Mensal

2.9 Anuidade Por cartão Isento Anual

2.10 Cartão vencido e não substituído Por cartão 15,00 Por mês

2.11 Reposição em caso de perda ou roubo no exterior Por cartão Isento***** Por reposição

2.12 Reposição no Exterior - Cartão enviado e não recebido/retirado Por evento 50,00 Por reposição

2.13 Reposição no Exterior – Alteração do endereço de entrega 1 dia após abertura da solicitação Por evento 50,00 Por reposição

Por evento (até 500,00) Isento

Por evento (acima de 500,00)  De acordo com disponibilidade

2.15 Saque Emergencial não retirado em 5 dias úteis /Cancelado Por evento 50,00 Por solicitação

2.16 Alteração de endereço de retirada de saque emergencial Por evento 50,00 Por reposição

2.17 Abertura de Pesquisa – Transação não Reconhecida – “Chargeback” (O valor mínimo para abertura é de 25,00) Por evento Isento Por solicitação

2.18 Reapresentação de Transação não Reconhecida – “Chargeback” Por evento 25,0 Por solicitação

3.1 Acesso ao Sistema Por cliente Isento Por consulta

3.2 Consulta de saldo e extrato pelo site e aplicativo móvel Por evento Isento Por consulta

3.3 Consulta de saldo e extrato pela Central de Relacionamento Por evento Isento Por consulta

3.4 Kit Cartão Por Kit De acordo com distribuidor Por solicitação

3.5 Carga * Por evento De acordo com distribuidor Por solicitação

3.6 Recompra de Saldo ** Por evento De acordo com distribuidor Por solicitação

1. Cartão Visa Travel Money - USD (dólar americano), EUR (euro) e GBP (libra esterlina) (todas as tarifas são cobradas na moeda do cartão)

***O custo de saque compõe a remuneração da Agillitas e a remuneração dos caixa automáticos credenciados pela Bandeira.

****A isenção se aplica para cartões com saldo superior a 100,00 e/ou movimentação nos últimos 6 meses, para os demais é cobrada mensalmente uma tarifa de 4,00.

***** Não há custo para a 1ª reposição. A partir da 2ª reposição o custo é de 50,00.

3. Cartão Visa Travel Money - NZD (dólar neozelandês) (todas as tarifas são cobradas na moeda do cartão)

2. Cartão Visa Travel Money - CAD (dólar canadense) e AUD (dólar australiano) (todas as tarifas são cobradas na moeda do cartão)

2.14 Saque Emergencial no Exterior Por solicitação

*Incidência da tarifa de IOF de 6,38% sobre o valor do carregamento do cartão.

**Incidência da tarifa de IOF de 0,38% sobre o valor a ser descarregado do cartão.

1.14 Saque Emergencial no Exterior

*Incidência da tarifa de IOF de 6,38% sobre o valor do carregamento do cartão.

**Incidência da tarifa de IOF de 0,38% sobre o valor a ser descarregado do cartão.

Por solicitação

***O custo de saque compõe a remuneração da Agillitas e a remuneração dos caixa automáticos credenciados pela Bandeira.

****A isenção se aplica para cartões com saldo superior a 100,00 e/ou movimentação nos últimos 6 meses, para os demais é cobrada mensalmente uma tarifa de 3,00.

***** Não há custo para a 1ª reposição. A partir da 2ª reposição o custo é de 50,00.

3.7 Custo de saque em caixa automático *** Por operação 4,00 Por saque

3.8 Mensalidade Por cartão Isento**** Mensal

3.9 Anuidade Por cartão Isento Anual

3.10 Cartão vencido e não substituído Por cartão 15,00 Por mês

3.11 Reposição em caso de perda ou roubo no exterior Por cartão Isento***** Por reposição

3.12 Reposição no Exterior - Cartão enviado e não recebido/retirado Por evento 50,00 Por reposição

3.13 Reposição no Exterior – Alteração do endereço de entrega 1 dia após abertura da solicitação Por evento 50,00 Por reposição

Por evento (até 500,00) 

Por evento (acima de 500,00) 

Isento

 De acordo com disponibilidade

3.15 Saque Emergencial não retirado em 5 dias úteis /Cancelado Por evento 50,00 Por solicitação

3.16 Alteração de endereço de retirada de saque emergencial Por evento 50,00 Por reposição

3.17 Abertura de Pesquisa – Transação não Reconhecida – “Chargeback” (O valor mínimo para abertura é de 25,00) Por evento Isento Por solicitação

3.18 Reapresentação de Transação não Reconhecida – “Chargeback” Por evento 25,0 Por solicitação

3.14 Saque Emergencial no Exterior Por solicitação

*Incidência da tarifa de IOF de 6,38% sobre o valor do carregamento do cartão.

**Incidência da tarifa de IOF de 0,38% sobre o valor a ser descarregado do cartão.

***O custo de saque compõe a remuneração da Agillitas e a remuneração dos caixa automáticos credenciados pela Bandeira.

****A isenção se aplica para cartões com saldo superior a 100,00 e/ou movimentação nos últimos 6 meses, para os demais é cobrada mensalmente uma tarifa de 5,00.

***** Não há custo para a 1ª reposição. A partir da 2ª reposição o custo é de 50,00.

“ INFORMAÇÕES DO CUSTO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DA LEI 12.741/12

- Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres 17,15%
- Fornecimento, emissão, remissão, renovação e manutenção de cartão magnético, de crédito, débito, salário e congêneres 18,44%
- Cobranças e recebimento por conta de terceiros, fornecimento de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos 18,45%
- Elaboração de programas de computadores (softwares) 15,84%

Tarifas básicas estabelecidas pelo Banco Rendimento S/A, conf. Resolução 3.919 de 25/11/2010, 4021 de 29/09/2011 e 4.196 de 15/03/2013 do Bacen,  sujeitas a alteração,  divulgadas  com 45 dias.
de antecedencia.



Tabela de Tarífas - Cartões Pré Pagos PJ  Unidade Valor Máximo Cobrado Periodicidade

1.1 Acesso ao Sistema Por cliente Isento Por consulta

1.2 Consulta de saldo e extrato pelo site e aplicativo móvel Por evento Isento Por consulta

1.3 Consulta de saldo e extrato pela Central de Relacionamento Por evento Isento Por consulta

1.4 Kit Cartão Por Kit De acordo com distribuidor Por solicitação

1.5 Carga * Por evento De acordo com distribuidor Por solicitação

1.6 Recompra de Saldo ** Por evento De acordo com distribuidor Por solicitação

1.7 Custo de saque em caixa automático *** Por operação 2,50 Por saque

1.8 Mensalidade Por cartão Isento**** Mensal

1.9 Anuidade Por cartão Isento Anual

1.10 Cartão vencido e não substituído Por cartão 10,00 Por mês

1.11 Reposição em caso de perda ou roubo no exterior Por cartão Isento***** Por reposição

1.12 Reposição no Exterior - Cartão enviado e não recebido/retirado Por evento 50,00 Por reposição

1.13 Reposição no Exterior – Alteração do endereço de entrega 1 dia após abertura da solicitação Por evento 50,00 Por reposição

Por evento (até 500,00) 

Por evento (acima de 500,00) 

Isento

 De acordo com disponibilidade

1.15 Saque Emergencial não retirado em 5 dias úteis /Cancelado Por evento 50,00 Por solicitação

1.16 Alteração de endereço de retirada de saque emergencial Por evento 50,00 Por reposição

1.17 Abertura de Pesquisa – Transação não Reconhecida – “Chargeback” (O valor mínimo para abertura é de 25,00) Por evento Isento Por solicitação

1.18 Reapresentação de Transação não Reconhecida – “Chargeback” Por evento 25,0 Por solicitação

***** Não há custo para a 1ª reposição. A partir da 2ª reposição o custo é de 50,00.

1. Cartão Visa Travel Money - USD (dólar americano)  EUR (euro) (todas as tarifas são cobradas na moeda do cartão)

1.14 Saque Emergencial no Exterior Por solicitação

*Incidência da tarifa de IOF de 6,38% sobre o valor do carregamento do cartão.

**Incidência da tarifa de IOF de 0,38% sobre o valor a ser descarregado do cartão.

***O custo de saque compõe a remuneração da Agillitas e a remuneração dos caixa automáticos credenciados pela Bandeira.

****A isenção se aplica para cartões com saldo superior a 100,00 e/ou movimentação nos últimos 6 meses, para os demais é cobrada mensalmente uma tarifa de 3,00.

“ INFORMAÇÕES DO CUSTO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DA LEI 12.741/12

- Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres 17,15%
- Fornecimento, emissão, remissão, renovação e manutenção de cartão magnético, de crédito, débito, salário e congêneres 18,44%
- Cobranças e recebimento por conta de terceiros, fornecimento de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos 18,45%
- Elaboração de programas de computadores (softwares) 15,84%

Tarifas basicas estabelecidas pelo Banco Rendimento S/A, conf. Resolução 3.919 de 25/11/2010, 4021 de 29/09/2011 e 4.196 de 15/03/2013 do bacen,  seujeitas a alteração,  divulgadas  com 45 dias
de antecedencia.




