TABELA DE SERVIÇOS SUJEITOS A TARIFAS – PESSOA FÍSICA
Valores válidos a partir de 01/04/2014
HSBC BANK BRASIL S.A. – Banco Múltiplo / CNPJ 01.701.201
SERVIÇOS ESPECIAIS

SERVIÇOS BANCÁRIOS ESSENCIAIS – PESSOA NATURAL (SERVIÇOS BÁSICOS DISPONÍVEIS GRATUITAMENTE)
Lista de Serviços

Conta de depósito à vista

Canais de Entrega

Sigla no Extrato

a) fornecimento de cartão com função débito;

f) realização de consultas mediante utilização da internet;

b) f ornecimento de segunda via do cartão referido na alínea “a”, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista
decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

g) fornecimento do extrato consolidado, até 28 de fevereiro de cada ano, discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos
a: (I) tarifas e (II) juros, encargos moratórios, multas e demais despesas incidentes sobre operações de crédito e de arrendamento mercantil;

Aquisição de imóvel residencial com utilização de FGTS

-

-

Serviço de intermediação das operações de movimentação da conta vinculada do FGTS para aquisição de imóvel residencial, concluído ou
em construção, sem financiamento associado.

Análise de seguradora apresentada pelo cliente

-

-

Ressarcimento de custos relativos à análise de proposta de apólice de seguro habitacional individual.

100,00

TSA - Tarifa de Serviços de Administração

-

TSA

Ressarcimento mensal de custos de administração do contrato de financiamento imobiliário no âmbito do SFH. Cobrança mensal.

25,00

-

TAR SERV TEC CRED RURA

c) r ealização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal
de autoatendimento;

h) compensação de cheques;

d) r ealização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal
de autoatendimento e/ou pela internet;

i) f ornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo
com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e

Serviços Técnicos de Crédito Rural

e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal
de autoatendimento;

j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos.

Registro na CETIP – títulos agronegócio CDA/WA

e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias;

b) f ornecimento de segunda via do cartão referido na alínea “a”, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista,
decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

f) realização de consultas mediante utilização da internet;

c) realização de até dois saques, por mês, em guichê de caixa ou em terminal de autoatendimento;

g) fornecimento do extrato consolidado, até 28 de fevereiro de cada ano, discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos
a: (I) tarifas e (II) juros, encargos moratórios, multas e demais despesas incidentes sobre operações de crédito e de arrendamento mercantil;

d) realização de até duas transferências, por mês, para conta de depósitos de mesma titularidade;

h) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos.

TAR REG CETIP CDA-WA

0,10% do valor do contrato
min. 50,00
máx. 200,00

Por registro na CETIP.

COMISSAO/TAXA FINAME

Taxa de vistoria prevista no contrato celebrado entre a entidade contratante e o HSBC.

0,1% de cada liberação
mín. 100,00
máx. 2.300,00

Estudos e análises

-

COMISSAO/TAXA FINAME

Estudo, análise, acompanhamento e avaliação do projeto previsto no contrato celebrado entre a entidade contratante e o HSBC.

0,2% do valor do crédito
máx. 37.000,00

Acompanhamento – por visita

-

COMISSAO/TAXA FINAME

Acompanhamento do projeto previsto no contrato celebrado entre a entidade contratante e o HSBC.

Avaliação de garantias

-

COMISSAO/TAXA FINAME

Avaliação de garantias do projeto previsto no contrato celebrado entre a entidade contratante e o HSBC.

Connect Bank/CPG

TAR CTAS PAGAR

Connect Bank/CPG

REPASSE BNDES

0,1% do crédito
máx. 2.000,00
0,05% do valor da garantia
mín. 150,00

SERVIÇOS DE COBRANÇA E PAGAMENTOS

Sigla no Extrato

Valor
Tarifa

Fato Gerador da Cobrança

PAGAMENTOS
Contas a Pagar (meio magnético) – débito no evento
Pagamentos diversos – exceto salários
Crédito em conta-corrente ou conta poupança

CADASTRO

Por crédito realizado em conta-corrente ou conta poupança.

2,62

TAR CTAS PAGAR / TAR PG
SALARIO IB/CNB

Por crédito de salário realizado em conta-corrente ou conta poupança.

3,49

-

TAR ENTRADA DE TITULOS/
TAR COBRANCA

Por título registrado/liquidado.

7,51

-

TAR ENTRADA DE TITULOS/
TAR COBRANCA

Por título registrado/liquidado.

6,49

-

TAR ENTRADA DE TITULOS/
TAR COBRANCA

Por título registrado/liquidado.

6,49

Baixa, devolução, protesto e instruções

-

TAR BAIXA - DEV TITULOS/
TAR INSTRUCOES COB/ TAR
COBRANCA

Por título.

7,41

Manutenção de títulos vencidos há mais de 30 dias

-

Solicitação de relatórios e 2 via do aviso
de movimentação

-

MICROFILME

Por relatório CPD 171.

5,95

Por carta.

8,00

PAGAMENTOS DE SALÁRIOS

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.

CADASTRO

0,5% do orçamento referente
à operação proposta

Ressarcimento de despesas relativas a estudos técnicos, avaliação, exame de escrita, vistoria e perícia.

-

Repasse Finame – taxa de vistoria

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS – PESSOA NATURAL

Confecção de cadastro para início de relacionamento

1.600,00

FINAME

a) fornecimento de cartão com função movimentação;

Canais de Entrega

Valor da Tarifa

CRÉDITO RURAL

Conta depósito de poupança

Lista de Serviços

Fato Gerador/Unidade de Cobrança

SERVIÇOS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

0,00

Crédito em conta-corrente ou conta poupança
RECEBIMENTOS

CONTA DE DEPÓSITOS

Cobrança Registrada – débito no evento

Cartão
Fornecimento de 2 via de cartão com função de débito

2 via - CARTAO DEBITO

a

a

Fornecimento de 2a via de cartão com função
de movimentação de conta poupança

2a via - CARTAO POUPANCA

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

5,45

Confecção e emissão de novo cartão de poupança, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor da conta, decorrente de perda,
roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

5,45

Cheque
Exclusão do Cadastro de Emitentes
de Cheques sem Fundos (CCF)

EXCLUSAO CCF

Contraordem (ou revogação) e oposição
(ou sustação) ao pagamento de cheque

SUSTACAO REVOGACAO

Fornecimento de folhas de cheque

FOLHA CHEQUE

Cheque administrativo

CHEQUE ADMINISTRATIVO

Cheque visado

CHEQUE VISADO

Simples/expressa/caucionada/vinculada/seguros/
escritural por borderô e cobrança com rateio de crédito
Simplificada/escritural (por meios magnéticos)
Diretiva

Exclusão de registro de cheque do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) por solicitação do cliente, cobrada por unidade excluída.

51,90

Realização de contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque, cobrada uma única vez, compreendidas as fases de solicitação
provisória, de confirmação e de eventual anulação a pedido.

11,45

Confecção e fornecimento de folhas de cheque, cobrada por unidade que exceder as dez folhas gratuitas, fornecidas por conta de depósitos à vista independentemente
do número de titulares.

1,50

Carta de anuência para baixa/cancelamento de protesto

-

TAR ENTRADA DE TITULOS/
TAR COBRANCA

Emissão de cheque administrativo.

24,90

Demonstrativo via fax consulta sintético diário

-

TARIFA EXTRATO FAX COB

Fornecimento de demonstrativo diário com cobrança por demonstrativo.

0,80

Procedimentos para registro e bloqueio do saldo em conta de depósitos à vista correspondentes ao valor do cheque.

0,00

Demonstrativo via fax executivo sintético diário

-

TARIFA EXTRATO FAX COB

Fornecimento de demonstrativo diário com cobrança mensal.

15,75

-

TARIFA LIQUIDACAO CNR/
TAR COBRANCA

Por título liquidado.

6,90

Formulário de CNR – pré-impresso com 100 unidades

-

TAR EMISSAO BLOQUETOS

Fornecimento de formulário CNR pré-impresso.

40,00

Cópia de relatório de parcelas processadas ou
2a via do relatório analítico de recebimento – CPD156

-

COB/CNR RELATORIO

Por relatório CPD 156.

5,15

a

TAR MANUTENCAO TITULOS/
Por título vencido há mais de 30 dias.
TAR COBRANCA

6,98

Cobrança não Registrada – débito no evento

Saque

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança

Por título – na liquidação

Pessoal ou Presencial

SAQUE pessoal

Saque em guichê de caixa além do número de saques permitidos gratuitamente por mês. Nas contas de depósitos cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente
meios eletrônicos (“contas eletrônicas”) não há gratuidade para este canal de entrega.

2,15

Terminal de autoatendimento

SAQUE terminal

Saque em terminal de autoatendimento além do número de saques permitidos gratuitamente por mês. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa
para esse canal de entrega.

2,05

Correspondente no País

SAQUE Correspondente

Saque em empresa que atua como correspondente no País de instituição financeira.

2,15

Depósito com registro de informações necessárias à identificação, a qualquer tempo, da operação e/ou do depositante, por este solicitado.

0,00

Depósitos
Depósito identificado

DEPOSITO identificado

Emissão de bloquetos autoenvelopados

-

TAR EMISSAO CNR

Por bloqueto emitido.

4,22

Entrega de bloquetos

-

TAR ENTREGA CNR

Por bloqueto entregue.

1,44

Bloqueto Eletrônico via Web

-

BOLETO VIA WEB

PAGFÁCIL

-

TAR PAGFACIL

Por cheque em custódia

-

Preenchimento de relação de cheques para custódia
Exclusão/alteração de data

Por bloqueto gerado.

2,00

Por liquidação.

4,00

CHQ CUSTODIA SIMPLES/
TARIFA PREST SERVICOS

Por cheque.

0,72

-

TARIFA PREST SERVICOS

Por folha.

4,60

-

ALT DATA CH CUSTODIADO/
RETIRADA CH CUST/DESC

Por cheque.

11,00

Custódia de Cheques

Consulta

Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos
à vista e de poupança

Fornecimento de extrato de um período de conta
de depósitos à vista e de poupança

Presencial ou Pessoal

EXTRATO mes (P)

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal, tais como atendimento
telefônico realizado por atendente, além do número permitido gratuitamente por mês. Nas “contas eletrônicas” não há gratuidade para este canal de entrega.

2,95

Terminal de autoatendimento
e outros meios eletrônicos

EXTRATO mes (E)

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em terminal de autoatendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado,
sem intervenção humana, além do número permitido gratuitamente por mês. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

2,30

Correspondente no País

EXTRATO mes (C)

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em empresa que atua como correspondente no País de instituição financeira, além do número
permitido gratuitamente por mês nas contas de depósitos de poupança. Nas “contas eletrônicas” não há gratuidade para este canal de entrega.

1,30
2,95

Presencial ou Pessoal

EXTRATO movimento (P)

Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal, tal como atendimento telefônico
realizado por atendente.

Terminal de autoatendimento
e outros meios eletrônicos

EXTRATO movimento (E)

Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em terminal de autoatendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado,
sem intervenção humana. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

2,30

Correspondente no País

EXTRATO movimento (C)

Fornecimento de extrato com a movimentação de um período, por meio de empresa que atua como correspondente no País de instituição financeira.

1,30

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado.

5,90

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado

MICROFILME

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

SERVIÇOS DIFERENCIADOS
Lista de Serviços
SAQUE
Saque de conta de depósitos à vista
(Rede Plus – internacional)
EXTRATOS

Canais de Entrega

Sigla no extrato

Terminal de
Autoatendimento

TARIFA SAQUE
VISA PLUS

Em domicílio

EXTRATO CONSOLIDADO

Extrato consolidado

Fato Gerador/Unidade de Cobrança

Valor da Tarifa

Saque em terminais de autoatendimento do HSBC em outro país com utilização do cartão emitido pelo HSBC.
Cobrança por transação.

11,00

Fornecimento e entrega em domicílio de extrato diferenciado mensal contendo informações adicionais àquelas relativas
a contas de depósitos à vista e/ou poupança. Cobrança mensal.

4,70

CHEQUES

Transferência por meio de DOC

Presencial ou Pessoal

DOC pessoal

Terminal de autoatendimento
e outros meios eletrônicos

DOC eletronico

Internet
Presencial ou Pessoal
Transferência por meio de TED

Realização de transferência de recursos por meio de Documento de Crédito (DOC) em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal, incluindo
o atendimento telefônico realizado por atendente.
Realização de transferência de recursos por meio de DOC em terminal de autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado,
sem intervenção humana. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

DOC internet

Realização de transferência de recursos por meio de DOC pela internet. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

TED pessoal

Realização de transferência de recursos por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal,
incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente.

Terminal de autoatendimento
e outros meios eletrônicos

TED eletronico

Internet

TED internet

Presencial ou Pessoal

DOC/TED Agendado (P)

14,40

Entrega de talão em domicílio

7,95

Taxa de devolução de cheques

7,95
14,40

Realização de transferência de recursos por meio de TED em terminal de autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado,
sem intervenção humana. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

7,95

Realização de transferência de recursos por meio de TED pela internet. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

7,95

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal, tais como
atendimento telefônico realizado por atendente.

14,40

-

Taxa de exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo (CCF )

Aviso Automático de Movimentação de Conta via SMS
ATESTADOS E DECLARAÇÕES
Fornecimento de Atestados e Declarações
SERVIÇOS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Tarifa de avaliação, reavaliação e substituição
de bens recebidos em garantia
Emissão da 2a via do Termo de Quitação
Emissão de 2a via de instrumento contratual
Declaração de Situação do Financiamento
CONTA-CORRENTE DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR
Conta-corrente de Domiciliados no Exterior
LEASING/FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
Emissão de atestados, certificados e declarações
SERVIÇOS DE CÂMBIO – cobrança por evento

-

-

-

DECL FCTO IMOB

-

-

Presencial ou Pessoal
Presencial ou Pessoal

AVALIACAO BEM
OPERACAO LEASING

Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em terminal de autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico
automatizado, sem intervenção humana, inclusive internet, além do número permitido gratuitamente por mês. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa
para este canal de entrega.

0,95

Transferência

Internet

TARIFA DE CAMBIO

ORDEM PAGAMENTO

Realização de ordem de pagamento.

26,55

Devolução
Garantias Internacionais

Internet

TARIFA DE CAMBIO

-

TARIFA
GARANTIA INTL

ADIANT. DEPOSITANTE

Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura de saldo devedor em
conta de depósitos à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.

Edição

-

TARIFA DE CAMBIO

Alteração

-

TARIFA DE CAMBIO

Cancelamento

-

TARIFA DE CAMBIO

Emenda de Texto, Prazo ou Valor

ANUIDADE Int

50,00

Confecção 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.

10,00

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

12,00

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

12,00

PAGAMENTO CONTAS

Realização de procedimentos operacionais para o pagamento de contas (água, luz, telefone, gás, tributos, boletos de cobrança, etc.), utilizando a função crédito
do cartão.

15,00

AVAL. EMERG. CREDITO

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.

15,00

VENDA CAMBIO especie

Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em espécie, em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais,
compreendidas as fases de contratação e liquidação, registro da operação e entrega da moeda.

30,00

VENDA CAMBIO cheque

Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira, cheque de viagem, em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais,
compreendidas as fases de contratação e liquidação, registro da operação e entrega dos cheques.

0,00

VENDA CAMBIO prepagoemi

Realização de procedimento para viabilizar a venda de moeda estrangeira em cartão pré-pago de uso internacional, em operação de câmbio manual
relacionada a viagens internacionais, compreendidas as fases de contratação e liquidação, registro da operação, emissão e entrega do cartão, bem
como a realização da carga inicial.

0,00

VENDA CAMBIO prepagorec

Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em cartão pré-pago de uso internacional, em operação de câmbio manual relacionada
a viagens internacionais, compreendidas as fases de contratação e liquidação, registro da operação e realização da recarga.

RETIRADA - Pais
RETIRADA - exterior

Avaliação Emergencial de Crédito

Venda de moeda estrangeira

Realização de alteração no texto, do prazo ou do valor de uma operação de Garantia Internacional emitida ao exterior via
mensagem swift.

60,00

Realização de procedimentos para viabilizar o registro de operação de câmbio no Sistema de Câmbio do
Banco Central do Brasil.
Realização de procedimentos para viabilizar o registro de evento de alteração de contrato de câmbio previamente
registrado no Sistema de Câmbio do Banco Central do Brasil.
Realização de procedimentos para viabilizar o registro de evento de cancelamento de contrato de câmbio previamente
registrado no Sistema de Câmbio do Banco Central do Brasil.
Realização de procedimentos para viabilizar o registro de evento de baixa de contrato de câmbio previamente registrado
no Sistema de Câmbio do Banco Central do Brasil.

300,00
90,00
90,00

-

TARIFA DE CAMBIO

Remessa ao exterior – Sujeita a contrato de câmbio

-

TARIFA DE CAMBIO

Remessa ao exterior – Sujeita a boleto de câmbio

-

TARIFA DE CAMBIO

Remessa ao exterior – Intragupo

-

TARIFA DE CAMBIO

Cobrança – remessa – porte

-

TARIFA DE CAMBIO

0,00

Devolução

-

TARIFA DE CAMBIO

Comunicação
Mensagem swift
Atestados

-

TARIFA DE CAMBIO

Emissão de mensagem swift a bancos no exterior.

60,00

Emissão

-

TARIFA DE CAMBIO

Emissão de documento ou declaração para comprovar a idoneidade moral e a capacidade financeira dos clientes HSBC
no Brasil.

150,00

-

CAMBIO OUTRS OP

Realização de procedimentos para saque emergencial no exterior.

32,70

COMPRA CAMBIO prepago

Realização de procedimentos para viabilizar a compra de moeda estrangeira em cartão pré-pago, em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais,
compreendidas as fases de recepção e conferência do cartão pré-pago na dependência da instituição ou de empresa que atua como seu correspondente no País,
contratação, liquidação e registro da operação.

0,00

90,00

Realização de procedimentos para viabilizar o registro de ordem de pagamento recebida do exterior e aviso ao cliente.
Realização de procedimentos para viabilizar o registro de ordem de pagamento recebida do exterior e aviso ao cliente.
Realização de procedimentos para viabilizar o registro de ordem de pagamento recebida do exterior e aviso ao cliente.
Realização de procedimentos para viabilizar a devolução de ordem de pagamento recebida ao banco remetente no exterior.
Realização de procedimentos para viabilizar a transferência de ordem de pagamento recebida a outro banco via swift,
de acordo com a solicitação do cliente.
Realização de procedimentos para viabilizar o envio de ordem de pagamento ao exterior, de acordo com as instruções
do cliente.
Realização de procedimentos para viabilizar o envio de ordem de pagamento ao exterior, de acordo com as instruções
do cliente.
Realização de procedimentos para viabilizar o envio de ordem de pagamento ao exterior, de acordo com as instruções
do cliente.

60,00
150,00
65,40
150,00
150,00
90,00
150,00
65,40

Cheques em Moeda Estrangeira

Saque Emergencial
Efetuado em agências do Grupo HSBC no exterior,
em caso de extravio de cartões – crédito e débito

Realização de procedimento para viabilizar a compensação de cheque em moeda estrangeira emitido por bancos no exterior
em favor do cliente.
Realização de procedimento para viabilizar a devolução de cheque em moeda estrangeira recebido, ao banco remetente
no exterior.

Máx. 190,00
90,00

50,00

SERVIÇOS DE CARTÕES DE CRÉDITO DO HSBC – Valores de Anuidades e Tarifas

Conta de depósito à vista – Movimentação
com cartão – sem cheque

Serviços essenciais
gratuitos por mês*

Valor Individual (R$)

Produtos
Conta de depósito à vista – Movimentação com cheque e cartão

Pacote Padronizado de Serviços I

Pacote Padronizado de Serviços II

Pacote Padronizado de Serviços III

Pacote Padronizado de Serviços IV

Quantidade total
por mês**

Valor total***

Quantidade total
por mês**

Valor total***

Quantidade total
por mês**

Valor total***

Quantidade total
por mês**

Valor total***

-

0,00

-

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

10

-

R$ -

12

R$ 3,00

15

R$ 7,50

20

R$ 15,00

4

8

R$ 8,20

8

R$ 8,20

10

R$ 12,30

12

R$ 16,40

-

1,50

Presencial ou pessoal

2,15

Terminal de autoatendimento

2,05

Correspondente no País

2,15

Presencial ou pessoal

2,95

Terminal de autoatendimento
e outros meios eletrônicos

2,30

Correspondente no País

1,30

Presencial ou pessoal

2,95

Terminal de autoatendimento
e outros meios eletrônicos

2,30

Correspondente no País

1,30

Pessoal

14,40

Eletrônico

7,95

Internet

7,95

Presencial ou Pessoal

1,05

Terminal de autoatendimento
e outros meios eletrônicos,
bem como internet

0,95

Bandeiras
Não possui
Visa
Visa
Visa/MasterCard

ANUIDADE Diferenciada
12x R$ 6,00
12x R$ 6,50
12x R$ 8,00
12x R$ 10,83

ANUIDADE Diferenciada – Adicional
12x R$ 3,00
12x R$ 3,25
12x R$ 4,00
12x R$ 5,41

OpenCard

Visa/MasterCard/Amex

4x R$ 32,50

4x R$ 16,25

SuperClass Card

Visa/MasterCard/Amex

4x R$ 32,50

4x R$ 16,25

GoldCard
HSBC Advance
Auto GoldCard
Delta Skymiles
Victoria da TAP
Accor MasterCard
Platinum Visa
HSBC Premier

Visa/MasterCard/Amex
Visa/MasterCard
Visa
Visa
MasterCard
MasterCard
Visa
MasterCard
Bandeiras
Visa | MasterCard |
American Express

4x R$ 55,00
4x R$ 60,00
4x R$ 55,00
4x R$ 55,00
4x R$ 55,00
4x R$ 55,00
4x R$ 90,00
4x R$ 87,50

4x R$ 27,50
4x R$ 30,00
4x R$ 27,50
4x R$ 27,50
4x R$ 27,50
4x R$ 27,50
4x R$ 45,00
4x R$ 43,75

Private Label
Losango
Híbrido
Combustível

Produto
Cartão Instituto HSBC Solidariedade
2

4

R$ 4,60

6

R$ 9,20

8

R$ 13,80

8

R$ 13,80
Produto/Lista de Serviços

Presencial
ou pessoal

2,15

Terminal de
autoatendimento

2,05

Correspondente
no País

2,15

Terminal de
autoatendimento

11,00

Presencial
ou pessoal

14,40

Sigla no Extrato

-

2

R$ 4,60

2

R$ 4,60

4

R$ 9,20

4

Internet

7,95

Presencial
ou pessoal

1,05

Terminal de
autoatendimento
e outros meios
eletrônicos, bem
como internet

0,95

Presencial
ou pessoal

2,95

Terminal de
autoatendimento
e outros meios
eletrônicos, bem
como internet

2,30

Correspondente
no País – período

1,30

Valor da Tarifa
R$ 6,00

R$ 9,20

SERVIÇOS DE CARTÕES DE CRÉDITO DO HSBC (BANDEIRAS) – Valores de Anuidades e Tarifas
-

-

R$ -

1

R$ 7,95

2

R$ 15,90

3

Bandeira

R$ 23,85

American Express

2

4

R$ 1,90

4

R$ 1,90

6

R$ 3,80

R$ 34,85

8

R$ 5,70

R$ 62,50

R$ 11,90

MasterCard

R$ 83,95

R$ 15,80

R$ 23,90

UNIVERSITÁRIO1

BÁSICO

SUPER
CLASS
LIGHT2

SUPER
ECONÔMICO

SUPER

HSBC
ADVANCE
BÁSICO

HSBC
ADVANCE
LIGHT2

HSBC
PREMIER
LIGHT2

HSBC
ADVANCE

HSBC
PREMIER
BÁSICO

HSBC
PREMIER

Cartão sem bandeira

Produtos

ANUIDADE Diferenciada

OpenCard

4x R$ 32,50

ANUIDADE Diferenciada – Adicional
4x R$ 16,25

SuperClass Card

4x R$ 32,50

4x R$ 16,25

GoldCard

4x R$ 55,00

4x R$ 27,50

Combustível

12x R$ 10,83

12x R$ 5,41

OpenCard

4x R$ 32,50

4x R$ 16,25

SuperClass Card

4x R$ 32,50

4x R$ 16,25

GoldCard

4x R$ 55,00

4x R$ 27,50

Victoria da TAP

4x R$ 55,00

4x R$ 27,50

Accor MasterCard

4x R$ 55,00

4x R$ 27,50

HSBC Advance

4x R$ 60,00

4x R$ 30,00

HSBC Premier

4x R$ 87,50

4x R$ 43,75

Losango

12x R$ 6,50

12x R$ 3,25

Híbrido

12x R$ 8,00

12x R$ 4,00

Combustível

12x R$ 10,83

12x R$ 5,41

OpenCard

4x R$ 32,50

4x R$ 16,25

SuperClass Card

4x R$ 32,50

4x R$ 16,25

GoldCard

4x R$ 55,00

4x R$ 27,50

Auto GoldCard

4x R$ 55,00

4x R$ 27,50

Delta Skymiles

4x R$ 55,00

4x R$ 27,50

HSBC Advance

4x R$ 60,00

4x R$ 30,00

Platinum Visa

4x R$ 90,00

4x R$ 45,00

Private Label

12x R$ 6,00

12x R$ 3,00

HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. – BANCO MÚLTIPLO | CNPJ 33.254.319
8*

10*

8*

20*

30*

10*

35*

40*

20*

45*

Ilimitado

Lista de Serviços

Emissão de atestados, certificados e declarações

-

-

-

-

2

2

5

8

5

Ilimitado

Ilimitado

-

1

1

2

2

3

4

4

5

15

Sigla no Extrato
AVALIACAO BEM CDC
MANUT OP CDC

Fato Gerador/Unidade de Cobrança

Valor da Tarifa

Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia.
Débito no evento.

máx. 550,00

Emissão de atestados, certificados e declarações decorrentes de operações
de financiamento.

máx. 170,00

HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (Brasil) S.A. | CNPJ 53.518.684
Lista de Serviços

-

Canais de Entrega
Presencial ou Pessoal
Presencial ou Pessoal

Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

7,95

Fato Gerador/Unidade de Cobrança
Fornecimento de cópia ou de segunda via
de comprovantes e documentos

*Para mais informações, consulte: hsbc.com.br

Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Terminal de
autoatendimento
e outros meios
eletrônicos

Benefícios
Seguro Viagem Visa e MasterCard*

TARIFA COPIA OU 2a VIA COMP. DOCUMENTOS

PACOTES DE SERVIÇOS – PESSOA NATURAL
VALOR DO
SERVIÇO
(R$)

Programa de Fidelidade*
Seguro Viagem MasterCard*
Seguro Viagem Visa*
Os cartões Delta Skymiles, Victoria da TAP e Accor
possuem Programas de Fidelidade específicos.*

R$ 10,00

-

Visa

CANAIS DE
ENTREGA

Benefícios
Cash Back, Seguro Viagem Visa e MasterCard*
Programa de Fidelidade (mediante adesão prévia),
Seguro Viagem MasterCard, Seguro Viagem Visa*
Programa de Fidelidade (mediante adesão prévia),
Seguro Viagem MasterCard, Seguro Viagem Visa*

Valor da Doação Mensal

Canais de Entrega

TARIFA de 2a via de comprovantes e documentos

*Gratuidades estabelecidas pelo art. 2o da Resolução no 3.919, de 25 de novembro de 2010.
**Inclusos os serviços essenciais gratuitos, de acordo com a Resolução 3.919.
***No somatório dos valores individuais, não são considerados os serviços essenciais gratuitos.
****Limitados a 4 saques na Rede24Horas.
*****Sigla no extrato: TAR PACOTE MENSAL.
As transações que excederem as franquias estabelecidas nos Pacotes serão cobradas de forma avulsa, conforme valores vigentes à época de utilização do serviço e constantes na presente Tabela.

Emissão de atestados, certificados e declarações

Canais de Entrega

Sigla no Extrato

Presencial ou Pessoal

AVALIACAO BEM LEASING

Presencial ou Pessoal

MANUT OPS LSG

Fato Gerador/Unidade de Cobrança

Valor da Tarifa

Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia.
Débito no evento.

máx. 550,00

Emissão de atestados, certificados e declarações decorrentes de operações
de arrendamento mercantil.

máx. 170,00

HSBC (Brasil) Administradora de Consórcio LTDA. | CNPJ 60.241.809

12*

15*

2*

30*

35*

5*

40*

45*

10*

50*

Bens Móveis e Imóveis

8*

8*

4*

18*

24*

7*

29*

35*

10*

41*

Lista de Serviços

Canais de Entrega

Sigla no Extrato

Registro de contrato de alienação fiduciária

-

-

Análise de Cadastro
(válido para consorciado e avalista)

-

TX ANALISE CADASTRAL

Vistoria de Veículo usado

-

TX VISTORIA

Transferência de Titularidade

-

TX TRANSFERENCIA

Inclusão de gravame

-

TX GRAVAME

Substituição de Garantia

-

TX SUBSTITUICAO GARANTIA

Serviços de Faturamento

-

TX FATURAMENTO

Tarifa refente ao processo de faturamento que envolve contato com
a Concessionária/Vendedor, envio de contrato de alienação fiduciária.

Transferência de Titularidade

-

TX TRANSFERENCIA

Tarifa referente aos custos envolvidos no processo de alteração
de titularidade da cota.

1% sobre o valor do crédito*

Substituição de Garantia

-

TX SUBSTITUICAO GARANTIA

Tarifa referente aos custos envolvidos no processo de substituição de garantia.

1% sobre o valor do crédito

Análise de Bens Imóveis recebidos
em garantia sem FGTS

-

TX ANALISE BENS IMOVEIS

Tarifa referente ao processo de análise documental e jurídica referente
à aquisição do imóvel.

correntista HSBC – R$ 1.150,00
não correntista HSBC – R$ 1.250,00

Análise de Bens Imóveis recebidos
em garantia com FGTS

-

TX ANALISE BENS IMOVEIS

Tarifa referente ao processo de análise documental e jurídica referente
à aquisição do imóvel com FGTS.

correntista HSBC – R$ 1.600,00
não correntista HSBC – R$ 1.800,00

Análise para Construção/Reforma

-

-

Tarifa para o processo de Alienação do próprio Bem como garantia
da operação de reforma/construção.

correntista HSBC – R$ 2.000,00
não correntista HSBC – R$ 2.200,00

Ilimitado

5,45

-

-

-

-

Incluso

-

-

Incluso

-

Incluso

Incluso

Contraordem (ou revogação)
e oposição (ou sustação) ao
pagamento de cheque

11,45

-

-

1

3

4

1

5

8

1

10

25

Fornecimento de folhas de cheque

1,50

10*

10*

10*

20*

25*

15*

30*

35*

20*

40*

Ilimitado

Entrega de talão em domicílio

5,00

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

MENSALIDADE DO PACOTE

R$ 3,95

R$ 19,50 (I)
R$ 21,00 (II)

R$ 19,50

R$ 26,80 (I)
R$ 29,00 (II)

R$ 36,40 (I)
R$ 39,00 (II)

R$ 29,50

R$ 39,90 (I)
R$ 42,00 (II)

R$ 49,50 (I)
R$ 52,00 (II)

R$ 39,50

R$ 48,50 (I)
R$ 52,00 (II)

R$ 59,50 (I)
R$ 63,00 (II)

Valor total dos serviços inclusos no pacote**

R$ 36,50

R$ 43,45

R$ 37,20

R$ 158,50

R$ 251,90

R$ 88,50

R$ 332,85

R$ 449,90

R$ 177,05

R$ 869,05

R$ 1.190,25

Bens Móveis

4

Fato Gerador/Unidade de Cobrança

Valor da Tarifa

Ilimitado

Fornecimento de 2 via de cartão
com função de débito
a

60,00
150,00

Transferência

Realização de procedimentos para viabilizar a compra de moeda estrangeira em cheque de viagem, em operação de câmbio manual relacionada a viagens
internacionais, compreendidas as fases de recepção e conferência dos cheques na dependência da instituição ou de empresa que atua como seu correspondente no
País, contratação, liquidação e registro da operação.

R$ 9,50

Fornecimento de extrato de um
período de conta de depósitos à
vista

Transferência da cobrança para outro banco, em acordo com solicitação do cliente. Disponibilização de carta-transferência e
documentos em cobrança ao banco transferido; baixa em nossos sistemas e notificação de transferência ao banco no exterior.
Devolução dos documentos recebidos em cobrança ao banco remetente.

TARIFA DE CAMBIO
TARIFA DE CAMBIO
TARIFA DE CAMBIO
TARIFA DE CAMBIO

COMPRA CAMBIO cheque

Valor Mensal do Pacote *****

Fornecimento de extrato mensal
de conta de depósito à vista e/ou

máx. 550,00
máx. 170,00

-

30,00

R$ 19,30

Transferência entre contas
na própria instituição

Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Débito no evento.
Emissão de atestados, certificados e declarações decorrentes de operações de financiamento.

TARIFA DE CAMBIO

Realização de procedimentos para viabilizar a compra de moeda estrangeira em espécie, em operação de câmbio manual relacionada a viagens internacionais,
compreendidas as fases de recepção e conferência da moeda estrangeira na dependência da instituição ou de empresa que atua como seu correspondente no País,
contratação, liquidação e registro da operação.

Valor total pela utilização
individual dos serviços:

Transferência por meio de DOC e/ou
Transferência por meio de TED

100,00

-

PACOTES PADRONIZADOS DE SERVIÇOS

Saque de conta de depósitos
à vista (Rede Plus – internacional)

Movimentação igual ou acima de R$ 10.000,00. Cobrança por movimentação.

GENÉRICO
Contratos de Câmbio

(P) Pessoal, (E) Eletrônico, (C) Correspondente no País, (I) Internet.

Canal de Entrega

50,00
200,00
5,00

Baixa

COMPRA CAMBIO especie

Compra de moeda estrangeira

1.100,00

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos.
Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos.
Fornecimento de declaração de Situação do Financiamento Imobiliário.

Ordem de Pagamento
Recebida do exterior – Sujeita a contrato de câmbio
Recebida do exterior – Sujeita a boleto de câmbio
Recebida do exterior – Intragrupo
Devolvida ao exterior

OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL PARA COMPRA OU VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA RELACIONADA A VIAGENS INTERNACIONAIS

Saque de conta de depósitos à vista3

Avaliação, reavaliação e/ou substituição de bens recebidos em garantia.

TRANSF. RECURSO (E/I)

Pagamento de contas utilizando a função crédito

SERVIÇOS INCLUSOS
(CONSUMO MENSAL)

30,00

Terminal de autoatendimento e outros
meios eletrônicos, inclusive internet

Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie

Transferência entre contas
na própria instituição

Fornecimento de Atestados, certificados e declarações. Cobrança por documento.

1,05

2a via - CARTAO CREDITO

Transferência por meio de DOC e/ou TED

TARIFA PREST SERVICOS

TRANSF. RECURSOS (P)

Fornecimento de 2a via de cartão com função crédito

Fornecimento de extrato de um
período de conta de depósitos à vista

-

Presencial ou Pessoal

Internacional

Fornecimento de extrato mensal
de conta de depósitos à vista

0,15

Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal, tais como
atendimento telefônico realizado por atendente, além do número permitido gratuitamente por mês. Nas “contas eletrônicas” não há gratuidade para este canal
de entrega.

Anuidade – cartão básico

6,82

Envio de mensagem automática relativa à movimentação ou lançamento em conta
de depósitos ou de cartão de crédito. Cobrança por mensagem.

7,95

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

0,35

Taxa repassada ao Banco do Brasil para exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos, por restritivo baixado. Cobrança por cheque.

ALERTA SMS

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED pela internet. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal
de entrega.

CARTÃO DE CRÉDITO

Taxa repassada ao Banco do Brasil pela devolução de cheques. Cobrança por cheque.

-

DOC/TED agendado (I)

51,50

4,00

TAXA EXCL CCF BACEN

Internet

Concessão de adiantamento a depositante

5,00

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos. Cobrança por consulta.

-

7,95

Ordem de pagamento

Entrega de talonário de cheques em domicílio. Cobrança mensal.

SERVIÇOS DE SMS

Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC ou TED em terminal de autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico
automatizado, sem intervenção humana. Nas “contas eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

Saque de conta de depósitos à vista****

TAR COPIA DE CHEQUES
TAXA DEVOLUCAO
CHEQUE

DOC/TED agendado (E)

Transferência entre contas na própria instituição

Fornecimento de folhas de cheque

ENTREGA TALAO

Internet

Terminal de autoatendimento
e outros meios eletrônicos

Transferência agendada por meio de DOC/TED

Confecção de Cadastro para Início
de Relacionamento

Em domicílio

Cópia de cheques no Internet Banking

1. Disponível somente para clientes que comprovem a vigência e a frequência em curso superior.
2. Pacotes disponíveis somente para Folha de Pagamento, quando pactuada em contrato com a Empresa contratante.
3. Limitados a 4 saques na Rede24Horas, exceto para Pacote HSBC Premier que é ilimitado.
4. Sigla no extrato: TAR PACOTE MENSAL

Tarifa paga ao Cartório de Registro referente às despesas de registro
do Contrato de Alienação Fiduciária.

Avaliação necessária, visa garantir ao Grupo que o Cliente possui capacidade
financeira e não possui restritivos ativos. Para essa consulta, são utilizados
meios externos que geram custo.

Vistoria visa a avaliar as condições e o valor de mercado do Bem dado
em garantia.

Tarifa referente aos custos envolvidos no processo de alteração
de titularidade da cota.

Tarifa para inclusão do chassi no sistema MEGADATA.

Tarifa referente aos custos envolvidos no processo de substituição de garantia

Bens Móveis – Valor conforme tabela do Detran
ou órgão responsável, conforme estado.
Bens Imóveis – Valor conforme tabela fornecida
pelo cartório
correntista HSBC – isento
não correntista HSBC – R$ 500,00

R$ 150,00

1% sobre o saldo devedor
e não inferior a R$ 500,00

R$ 43,49

1% sobre o saldo devedor,
não inferior a R$ 500,00

correntista HSBC – R$ 100,00
não correntista HSBC – R$ 180,00

*Inclusos os serviços essenciais gratuitos, de acordo com a Resolução 3.919. **No somatório dos valores individuais, não são considerados os serviços essenciais gratuitos.
As transações que excederem as franquias estabelecidas nos Pacotes serão cobradas de forma avulsa, conforme valores vigentes à época de utilização do serviço e constantes na presente Tabela.
Para franquias ilimitadas, foram considerados 40 eventos para o cálculo do valor total dos serviços inclusos no Pacote.

Bens Imóveis

KET 700-5 Fev/14

PACOTES DE SERVIÇOS COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
Pacote

Valor da Mensalidade*

Pacote

Valor da Mensalidade*

Pacote

Valor da Mensalidade*

Pacote

Valor da Mensalidade*

Global Econômico

23,50

Gold Class Básico

39,90 (I) 42,00 (II)

HSBC Advance
Especial Básico

39,90 (I) 42,00 (II)

HSBC Premier Plus

59,50

Global Plus

29,00

Gold Class

49,50 (I) 52,00 (II)

HSBC Advance Especial

49,50 (I) 52,00 (II)

Conta Losango

3,80

Global Light

9,50

Super Class Plus

39,00

HSBC Advance Plus

49,50

HSBC Direct

24,00

A composição desses pacotes poderá ser consultada no site: hsbc.com.br

*Para os grupos 4004, 4005, 4023 e 4036 (não aderiram ao novo regulamento) será 1% sobre o saldo devedor com mínimo de R$ 500,00.
Para devolução dos valores do saldo remanescente no encerramento de grupos, será cobrada tarifa de TED ou DOC, de acordo com valores vigentes publicados na seção de Serviços Prioritários desta Tabela.

(I) Tarifas válidas até 31/03/14
(II) Tarifas válidas a partir de 01/04/14

DATA PUBLICAÇÃO 28/02/2014

*Sigla no Extrato: TAR PACOTE MENSAL.

Tarifas máximas estipuladas pela própria Instituição bancária, em consonância com a Resolução 3.919, de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional e de suas alterações posteriores.
Digital Life do HSBC na Internet: 24h por dia, de segunda a segunda. Consultas e transações bancárias. hsbc.com.br. Meu HSBC Telefone: consultas e transações bancárias. 4004 4722 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 703 4722 (demais localidades). Meu HSBC Caixa Automático: consultas e transações bancárias. facebook.com/hsbcbrasil; youtube.com/hsbcbrasil. SAC HSBC: 24h por dia,
de segunda a segunda. Informações, reclamações, cancelamentos, sugestões e elogios. 0800 729 5977 ou 0800 701 5934 (deficientes auditivos). twitter.com/hsbc_atende. Ouvidoria do HSBC: das 10h
às 16h, de segunda a sexta. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. 0800 701 3904 ou 0800 701 5934 (deficientes auditivos). hsbc.com.br/ouvidoria
0800 979 2345 – Central de Atendimento ao Público do Banco Central do Brasil. hsbc.com.br
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