TABELA DE TARIFAS - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
Data da vigência: 04/04/17

Os valores das tarifas de serviços foram estabelecidos pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., de acordo
com as Resoluções 3.919, de 25/11/2010, do Banco Central do Brasil e CMN - Conselho Monetário Nacional.
LISTA DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS PESSOA FÍSICA
SERVIÇO

CANAIS DE
ENTREGA

SIGLA NO
EXTRATO

VALOR

FATO GERADOR
DA COBRANÇA

FORMA DE
COBRANÇA

100,00

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 á
vista ou de poupança ou contratação de operação
de crédito ou de arrendamento mercantil, não
podendo ser cobrada cumulativamente.

-

Por cartão

1. CADASTRO

1.1. Confecção de cadastro
para início de relacionamento

-

CADASTRO

2. CARTÃO DE CRÉDITO

2.1. Fornecimento de 2a. Via de
cartão em função crédito

2.2. Utilização de canais de
atendimento para retirada em
espécie

2.3. Anuidade - Cartão Básico

-

2a. Via - CARTÃOCRÉDITO

9,00

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

No país

RETIRADA-País

9,00

Utilização de canais de atendimento disponíveis no
País para retirada em espécie na função crédito.

Por saque

No exterior

RETIRADA-Exterior

9,00

Utilização de canais de atendimento disponíveis
no exterior para retirada em espécie na função
crédito ou débito.

Por saque

60,00

Utilização de rede de estabelecimentos afiliados,
instalados no País e no exterior, para pagamento
de bens e serviços, cobrados no máximo uma vez
a cada doze meses, admitindo o parcelamento da
cobrança.

Ao ano

Internacional

ANUIDADEInt.

LISTA DE SERVIÇOS ESPECIAIS PESSOA FÍSICA
SERVIÇO

CANAIS DE
ENTREGA

SIGLA NO
EXTRATO

FATO GERADOR
DA COBRANÇA

FORMA DE
COBRANÇA

Confecção e emissão de cartão com função crédito.
Cobrança da primeira parcela, ou parcela única,
realizada através de débito na fatura após realização
da primeira utilização do cartão e/ou saque. Caso o
cliente opte pelo pagamento parcelado, as demais
parcelas serão debitadas nos meses subsequentes
independente do uso do cartão.

Por conta/cartão

VALOR

1. CARTÃO DE CRÉDITO

1.1. Emissão Cartão*

-

Tarifa de Emissão

R$15,00 em uma única
parcela ou dividido em
03 parcelas de R$5,00, à
critério do cliente.

NOTA
Os valores das tarifas acima relacionadas somente podem ser majorados após decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do último valor divulgado, para os serviços de cartão de crédito e 180 (cento e oitenta) dias
para os demais serviços prioritários, mediante comunicação prévia ao cliente, por intermédio do Cartaz Serviços Bancários - Tabelas de Tarifas e do Site Institucional do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., com 45
(quarenta e cinco) dias de antecedência para serviços relacionados a cartão de crédito e 30 (trinta) dias para os demais serviços, em conformidade com a Resolução 3.919, de 25/11/2010, do Banco Central do Brasil.
*Cobrança válida para clientes do Convênio do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com inciso II do artigo 15 da Instrução Normativa INSS/PRES n.° 28.

SAC: 0800 726 4551

Para informações, sugestões, elogios, cancelamentos, dúvidas e reclamações.

OUVIDORIA: 0800 726 7404

Se não conseguir solucionar sua demanda no SAC ou não ficar satisfeito com as
soluções apresentadas, entre em contato com a OUVIDORIA da OLÉ CONSIGNADO.
Para atendimento, é necessário o número do protocolo de sua reclamação em nosso SAC.

