TABELA DE SERVIÇOS SUJEITOS A TARIFAS
Valores válidos a partir de 01/12/2013

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo | CNPJ 01.701.201
PACOTES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA1

SERVIÇOS BANCÁRIOS ESSENCIAIS – PESSOA NATURAL (SERVIÇOS BÁSICOS DISPONÍVEIS GRATUITAMENTE)
Conta-corrente de depósito à vista
• Fornecimento de cartão com função débito;
• Fornecimento 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;
• Fornecimento de segunda via do cartão com função de débito*;
• Realização de até quatro saques por mês, em guichê de caixa (inclusive por meio de
cheque ou de cheque avulso) ou em terminal de autoatendimento;
• Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos
prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

Serviços Inclusos (Consumo Mensal)
Acesso à Central de Atendimento do HSBC Empresas - atendimento eletrônico e pessoal

• Fornecimento de até dois extratos por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta
dias, por meio de guichê de caixa e/ou terminal de autoatendimento;
• Realização de consultas mediante utilização da Internet;
• Realização 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;
• Compensação de cheques;
• Fornecimento de extrato anual de tarifas.

*Exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista, decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS – PESSOA NATURAL
Canais de
Entrega

Lista de Serviços

Sigla no Extrato

Valor
Tarifa

Fato Gerador da Cobrança

2,8% (mín. 40,00/máx. 137,00)

Atestado de Idoneidade (sujeito a aprovação cadastral)

• Realização de até duas transferências por mês para conta de depósitos de mesma
titularidade;
• Fornecimento de até dois extratos por mês contendo a movimentação dos últimos trinta dias;
• Realização de consultas mediante utilização da Internet;
• Fornecimento do extrato anual de tarifas.

-

1,98

20

60

100

Custódia de cheques (por cheque)

0,72

-

-

-

-

Depósito em cheques (por cheque)

1,68

30

100

200

400

3,50

Extrato diário em Caixa Automático do HSBC e na Central de Atendimento do HSBC Empresas (por canal)

2,30

10

22

30

40

Extrato semanal em Caixa Automático do HSBC

2,30

5

5

10

15

Extrato semanal na Central de Atendimento do HSBC Empresas

2,30

2

5

10

15

Extrato mensal em Caixa Automático do HSBC

2,30

1

1

4

4

Ficha cadastral PJ

46,10

R$ 78,00

R$ 101,80

R$ 191,80

Manutenção de conta-corrente – ativa

27,45

Sustação de cheques (limitado a um evento por mês)

11,45

Saques e pagamentos no Caixa Automático ou no guichê de caixa do HSBC

2,05

Talonário de cheques

6,60

Transferência entre contas do HSBC

1,45
R$ 41,00

Produtos

59,00

R$ 282,90

R$ 324,00

5,45

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

2a via CARTÃO
POUPANÇA

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

EXCLUSÃO CCF

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

51,90

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

SUSTAÇÃO/
REVOGAÇÃO

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

Fornecimento de folhas de cheque

FOLHA CHEQUE

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

1,50

Cheque administrativo

CHEQUE
ADMINISTRATIVO

Emissão de cheque administrativo.

24,90

Cheque visado

CHEQUE VISADO

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

0,00

Presencial
ou pessoal

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 este canal de entrega.

2,05

Correspondente
no país

SAQUE
correspondente

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

2,15

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

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

EXTRATO
mês (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.

ANUIDADE Diferenciada

ANUIDADE Diferenciada Adicional

Visa | MasterCard

12 x R$ 10,83

12 x R$ 5,41

MasterCard

4 x R$ 20,00

-

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trintas 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

EXTRATO
mês (C)

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em empresa que atua como
correspondente no país da 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

Transferência por meio deTED

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.

2,95

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

MICROFILME

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado.

5,90

Presencial
ou pessoal

DOC
pessoal

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.

14,40

Terminal de
autoatendimento
e outros meios
eletrônicos

DOC
eletrônico

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.

7,95

Internet

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.

Presencial
ou pessoal

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.

Transferência agendada por meio
de DOC/TED

Transferência entre contas na própria
instituição

Internet

4 x R$ 32,50

4 x R$ 16,25

SuperClass Card

Visa | MasterCard |
American Express

4 x R$ 32,50

4 x R$ 16,25

Programa de Fidelidade (mediante adesão prévia),
Seguro Viagem MasterCard, Seguro Viagem Visa.

GoldCard

Visa | MasterCard |
American Express

4 x R$ 55,00**

4 x R$ 27,50**

HSBC Advance

Visa | MasterCard

4 x R$ 60,00**

4 x R$ 30,00**

Auto Gold Card

Visa

4 x R$ 55,00**

4 x R$ 27,50**

Delta Skymiles

Visa

4 x R$ 55,00

4 x R$ 27,50

Victoria da TAP

MasterCard

4 x R$ 55,00

4 x R$ 27,50

Accor

MasterCard

4 x R$ 55,00

4 x R$ 27,50

Visa

4 x R$ 90,00***

4 x R$ 45,00***

MasterCard

4 x R$ 87,50

4 x R$ 43,75

Cartão Instituto HSBC Solidariedade

Bandeiras

Valor da Doação Mensal

Visa | MasterCard |
American Express

R$ 10,00

Bandeiras

TARIFA RETIRADA-País (Banco24Horas/Rede Cirrus)

MasterCard

R$ 3,00

TED
internet

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

Presencial
ou pessoal

DOC/TED
agendado (P)

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

Terminal de
autoatendimento
e outros meios
eletrônicos

DOC/TED
agendado (E)

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.

7,95

Internet

DOC/TED
agendado (I)

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.

7,95

Presencial
ou pessoal

TRANSF.
RECURSO (P)

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.

1,05

Terminal de
autoatendimento
e outros meios
eletrônicos,
inclusive internet

TRANSF.
RECURSO (E/I)

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

ORDEM
PAGAMENTO

Realização de ordem de pagamento.

26,55

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

TARIFA RETIRADA-País - Banco24Horas/ATM do HSBC

R$ 12,00

R$ 6,80

TARIFA RETIRADA-exterior

R$ 12,00

ADIANT.
DEPOSITANTE

51.50

Bandeira MasterCard

Bandeira Visa

Internacional

ANUIDADE
Int.

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, admitido o
parcelamento da cobrança.

50,00

No país

TARIFA
RETIRADA-País

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

12,00

No exterior

TARIFA
RETIRADAexterior

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

12,00

Pagamento de contas utilizando
a função crédito

TARIFA
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

Avaliação emergencial de crédito

TARIFA AVAL.
EMERG. CRÉDITO

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

Espécie

VENDA
CÂMBIO espécie

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

Cheque
de viagem

VENDA
CÂMBIO cheque

Realização de procedimentos para viabilizar a venda de moeda estrangeira em 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.

Isento

Cartão pré-pago
– emissão
e carga

VENDA
CÂMBIO
prépagoemi

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, emissão e entrega do
cartão, bem como a realização da carga inicial.

Isento

Cartão pré-pago
– recarga

VENDA
CÂMBIO
prépagorec

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.

Isento

Espécie

COMPRA
CÂMBIO espécie

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.

30,00

Cheque
de viagem

COMPRA
CÂMBIO
cheque

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.

32,70

Cartão pré-pago

COMPRA
CÂMBIO
prépago

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
contratação, liquidação e registro da operação.

Isento

Serviços
Valor
essenciais
Individual
gratuitos
(R$)
por mês *

Presencial ou pessoal
Saque ****
Terminal de autoatendimento
Correspondente no País
Presencial ou pessoal
Terminal de autoatendimento
Extrato Mensal
e outros meios eletrônicos
Correspondente no País
Presencial ou pessoal
Extrato de outros
Terminal de autoatendimento
períodos
e outros meios eletrônicos
Correspondente no País
Pessoal
Transferência por meio
Eletrônico
de DOC e/ou TED
Internet
Presencial ou Pessoal
Transferência entre
Terminal de autoatendimento
contas na própria
e outros meios eletrônicos, bem
instituição
como internet
Valor Total pela utilização individual dos serviços:
Valor Mensal do Pacote

conta de depósito à vista Movimentação com cartão
- sem cheque
Pacote Padronizado de
Serviços I
Quantidade
total por mês
**

Valor Total
***

conta de depósito à vista - Movimentação com cheque e cartão
Pacote Padronizado de
Serviços II

Pacote Padronizado de
Serviços III

Pacote Padronizado de
Serviços IV

Quantidade
total por mês
**

Quantidade
total por mês
**

Quantidade
total por mês
**

Valor
Total
***

59,00

-

-

R$

-

-

R$

-

1,50
2,15
2,05
2,15
2,95

10

-

R$

-

12

R$

4

8

R$

8,20

8

2,30

2

4

R$

4,60

2,30

-

2

R$

1,30
14,40
7,95
7,95
1,05

-

-

2

4

Valor
Total
***

-

Valor
Total
***

-

R$

-

R$

-

3,00

15

R$

7,50

20

R$ 15,00

R$

8,20

10

R$ 12,30

12

R$ 16,40

6

R$

9,20

8

R$ 13,80

8

R$ 13,80

4,60

2

R$

4,60

4

R$

9,20

4

R$

R$

-

1

R$

7,95

2

R$ 15,90

3

R$ 23,85

R$

1,90

4

R$

1,90

6

R$

8

R$

1,30
2,95

0,95

R$ 19,30
R$ 9,50

R$ 34,85
R$ 11,90

3,80

R$ 62,50
R$ 15,80

9,20

5,70

R$ 83,95
R$ 23,90

2,15

Terminal de
autoatendimento

2,05

Correspondente
no País

2,15

Saque com cartão
de débito na Rede
Plus (internacional)

11,00
Presencial
ou pessoal

HSBC
HSBC
HSBC
Advance Advance
Advance
2
Light
Básico

Universitário1

Básico

Super
Class Light2

Super
Econômico

Super

8*

10*

8*

20*

30*

10*

35*

-

-

-

-

2

2

5

HSBC
Premier
Light2

HSBC
Premier
Básico

HSBC
Premier

40*

20*

45*

ilimitado

8

5

ilimitado

ilimitado

14,40

Terminal de
autoatendimento
e outros meios
eletrônicos

7,95

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

2,30

Correspondente
no País - período

1,30

Correspondente
no País - mensal

1,30

Terminal de
autoatendimento
e outros meios
eletrônicos

-

1

1

2

2

3

4

4

5

ANUIDADE Diferenciada - Adicional

Cartão Combustível

12 x R$ 10,83

12 x R$ 5,41

OpenCard

4 x R$ 32,50

4 x R$ 16,25

SuperClass Card

4 x R$ 32,50

4 x R$ 16,25

GoldCard

4 x R$ 55,00**

4 x R$ 27,50**

HSBC Advance

4 x R$ 60,00**

4 x R$ 30,00**

Victoria da TAP

4 x R$ 55,00

4 x R$ 27,50

Accor

4 x R$ 55,00

4 x R$ 27,50

HSBC Premier

4 x R$ 87,50

4 x R$ 43,75

Business Card

4 x R$ 20,00

-

Produtos

ANUIDADE Diferenciada

ANUIDADE Diferenciada - Adicional

Cartão Combustível

12 x R$ 10,83

12 x R$ 5,41

OpenCard

4 x R$ 32,50

4 x R$ 16,25

SuperClass Card

4 x R$ 32,50

4 x R$ 16,25

GoldCard

4 x R$ 55,00**

4 x R$ 27,50**

HSBC Advance

4 x R$ 60,00**

4 x R$ 30,00**

Auto Gold Card

4 x R$ 55,00**

4 x R$ 27,50**

Delta SkyMiles

4 x R$ 55,00

4 x R$ 27,50

Platinum

4 x R$ 90,00***

4 x R$ 45,00***

____________________________________________________________________________________________________________
SERVIÇOS DE CASH MANAGEMENT
PAGAMENTOS
Contas a Pagar (meio magnético) – débito no evento
Pagamentos diversos – exceto salários
• Crédito em conta-corrente ou conta de poupança......................................................................................................2,62
• Crédito administrativo.................................................................................................................................................20,98
• Crédito administrativo especial....................................................................................................................................50,00
• Envio de aviso/comprovante de pagamento - por aviso/comprovante solicitado....................................................1,00
• Cartão Adiantamento, no fornecimento/manutenção semestral...............................................................................5,25
• Cartão Adiantamento – por transação..........................................................................................................................0,70
Pagamentos de salários
• Cheque Salário – por funcionário..................................................................................................................................5,85
• Crédito em conta-corrente ou conta de poupança.......................................................................................................3,49
• Crédito em conta-corrente (por crédito) – entrada por relação..................................................................................8,80
• Cartão Salário (emissão/reemissão/renovação)...........................................................................................................4,00
• Cartão Salário (manutenção mensal)............................................................................................................................2,50
• Cartão Salário (por lançamento de crédito) – por cartão............................................................................................2,63
• Envelopamento (pela tesouraria ou empresa contratada) – por envelope.....................................................Conf. Orç.
• Holerite para impressão – por agendamento da empresa.........................................................................................1,15
Contas a Pagar (via borderô) por borderô......................................................................................................................6,80
RECEBIMENTOS
Cobrança Registrada – débito no evento
• Simples/expressa/caucionada/vinculada/seguros/escritural por borderô e cobrança com rateio de crédito – por título.....7,51
• Simplificada/escritural (por meios magnéticos) - por título........................................................................................6,49
• Diretiva - por título.........................................................................................................................................................6,49
• Baixa, devolução, protesto e instruções – por título...................................................................................................7,41
• Manutenção de títulos vencidos há mais de 30 dias..................................................................................................6,98
• Solicitação de relatórios e 2ª via do aviso de movimentação – CPD171...................................................................5,95
• Carta de anuência para baixa/cancelamento de protesto...........................................................................................8,00
• Demonstrativo via fax consulta sintético diário...........................................................................................................0,80
• Demonstrativo via fax executivo sintético diário – tarifação mensal.......................................................................15,75
Cobrança Não Registrada – débito no evento
• Por título – na liquidação...............................................................................................................................................6,90
• Formulário de CNR – em branco.........................................................................................................................Conf. N.F.
• Formulário de CNR – pré-impresso com 100 unidades............................................................................................40,00
• Cópia de relatório de parcelas processadas ou 2ª via do relatório analítico de recebimento – CPD156................5,15
• Emissão de bloqueto inconsistente – por bloqueto, a partir do 3º bloqueto............................................................5,80
Emissão de bloquetos autoenvelopados – por bloqueto...............................................................................................4,22
Entrega de bloquetos – por bloqueto............................................................................................................................1,44
Boleto Eletrônico via Web – por boleto...........................................................................................................................2,00
Transferência de Valores e Dados – TVD (convencional e on-line – débito no evento) – por lançamento................5,91
Depósito Identificado (por depósito) – Pessoa Jurídica.................................................................................................2,99
PAGFÁCIL – por liquidação...............................................................................................................................................4,00
Recebimento Automático – por lançamento...................................................................................................................1,03
Carnês em Geral
• Carnês de escolas, recibos de condomínios/aluguel, assemelhados, carnê DOC “A” e “B” – Recebimento convencional....3,00
Custódia de cheques
• Por cheque em custódia................................................................................................................................................0,72
• Preenchimento de relação de cheques para custódia – por folha.............................................................................4,60
• Exclusão/alteração de data – por cheque...................................................................................................................11,00
Cash Concentration – por conta filial.............................................................................................................................12,00
Gateway de Pagamentos
• Débito on-line – remuneração fixa por lançamento....................................................................................................1,20
• Débito on-line – remuneração variável por comissão*...............................................................................................30%
• CNR – por título na liquidação......................................................................................................................................6,90
Gateway Fácil do HSBC
• Setup de integração - remuneração única................................................................................................................250,00
• Transação finalizada - remuneração fixa por lançamento...........................................................................................1,20
• Tarifa mínima mensal.................................................................................................................................................500,00
____________________________________________________________________________________________________________
SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA
Aviso Automático de Movimentação de Conta via SMS (por SMS).............................................................................0,15
Acesso à Central de Atendimento do HSBC Empresas (por ligação) – Pessoa Jurídica.............................................1,00
Connect Bank - débito mensal ........................................................................................................................................40,20
Celular e Pager Banking – débito mensal.........................................................................................................................1,80
Malotinho HSBC – débito mensal
• Mensalidade............................................................................................................................200,00 + 1,00 por transação
HSBCnet
• Consulta de contas internacionais – tarifa mensal única, independente do número de contas.........................100,00
• Consulta e operações de contas internacionais – tarifa mensal única, independente do número de contas......................300,00
• Envio de extratos de conta-corrente via Swift – tarifa mensal por conta-corrente.................................................120,00
• Relatório DEREX - débito mensal...............................................................................................................................300,00
Token: tarifa de reposição (por evento) – Pessoa Jurídica...........................................................................................50,00
____________________________________________________________________________________________________________
SERVIÇOS DE CRÉDITO
Financiamento/Empréstimo – débito no evento
• Cheque Especial Pessoa Jurídica – contratação/renovação trimestral.......2,8% do valor do contrato – mín. 40,00/máx. 137,00

• Demais contratos de Pessoa Jurídica...........................................2,8% do valor do contrato – mín. 48,00/máx. 227,00
• Gerenciamento de Risco........................................................................................1% do valor do contrato – mín. 10,00
• Desconto de títulos – por título.....................................................................................................................................6,49
• Aditivos de qualquer natureza...................................................................................................................................350,00
• Garantia hipotecária – por imóvel............................................................................................................................400,00
Leasing/Financiamento de Veículos – débito no evento
• Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia....................................................... máx. 550,00
• Substituição do bem em operações de arrendamento mercantil............................................................... máx. 550,00
• Emissão de atestados, certificados e declarações........................................................................................ máx. 170,00
• TAC/Operações Leasing, CDC e Crédito Auto – Pessoa Jurídica................................................................. máx. 800,00
• Cessão de direitos – Pessoa Jurídica............................................................................................................. máx. 350,00
• Operações de lease-back – Pessoa Jurídica.............................................0,1% da operação – mín. 150,00/máx. 580,00
• Liquidação antecipada de contrato CDC e Crédito Auto – Pessoa Jurídica.......7% do saldo devedor – mín. 400,00/máx. 3.000,00
• Demais contratos e aditivos – Pessoa Jurídica..............................................................................................máx. 350,00
Vendor
• Concessão de limite...................................................................................................................................................120,00
• TAC – abertura de crédito..........................................................................................................................................120,00
• Cobrança de título – por título.......................................................................................................................................5,60
• Emissão de francesinha – por emissão........................................................................................................................5,60
• Emissão de contrato comprador – por emissão..........................................................................................................5,60
Vendor Convênio
• TAC – abertura de crédito...................................................................2% do valor do contrato – mín. 25,00/máx.145,00
• Concessão de limite............................................................................2% do valor do contrato – mín. 25,00/máx.145,00
Desconto de Cheques e Duplicatas
• Custódia Desconto de Cheque – por cheque...............................................................................................................0,72
• Custódia Desconto On-line – por cheque....................................................................................................................0,20
• Cancelamento Operação de Desconto On-line – por operação.................................................................................5,00
• 2ª via de arquivo retorno de Custódia Desconto On-line – por arquivo...................................................................5,20
• Prorrogação de Duplicata – por duplicata....................................................................................................................5,60
• Cancelamento Desconto Duplicata Meios Eletrônicos – por operação.....................................................................5,00
Crédito Rural – débito no evento
• Serviços Técnicos de Crédito Rural.....................................................................................................0,5% do orçamento
• Registro na CETIP – títulos agronegócio CDA/WA......................0,10% do valor do contrato – mín. 50,00/máx. 200,00
Repasses Finame (agrícola – automático – especial)
• Taxa de vistoria................................................................................0,1% de cada liberação – mín. 100,00/máx. 2.300,00
Repasses Finame Especial
• Taxa de acompanhamento................................................................................0,05% de cada liberação – máx. 2.300,00
Repasses BNDES
• Estudos e análises...........................................................................................0,2% do valor do crédito – máx. 37.000,00
• Acompanhamento – por visita........................................................................................0,1% do crédito – máx. 2.000,00
• Avaliação de garantias......................................................................................0,05% do valor da garantia – mín. 150,00
Resolução 63
• Taxa de abertura – aditivo contrato..............................................0,1% do valor da operação – mín. 50,00/máx. 580,00
Adiantamento a Depositantes/Excesso de Limite – débito no evento e por cheque – Pessoa Jurídica...................48,05
Atestado de Idoneidade/Capacidade Financeira – débito no evento...........................................................................30,00
Carta de Fiança – custo mínimo operacional (débito no evento) – Pessoa Jurídica.................................................100,00
Elaboração/Renovação/Acesso a Dados Cadastrais (ficha cadastral) – Pessoa Jurídica...........................................46,10
_____________________________________________________________________________________________________________
SERVIÇOS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
• T.I.E. Financiamentos imobiliários* (SFH – Sistema Financeiro da Habitação): Transferência, Taxa de Mercado
Residencial, Taxa de Mercado Comercial e Crédito Casa.....................................................................................1.100,00
• T.I.E. Aquisição de imóveis residenciais à vista com utilização do FGTS...........................................................1.600,00
• Credimóvel – Taxa de Inscrição e Expediente........................................................................................................1.100,00
• Anuência para outro Agente Financeiro – Pessoa Jurídica...................................................................................2.500,00
• Alteração da data de vencimento da prestação..........................................................................................................50,00
• Emissão da 2ª via do Termo de Quitação....................................................................................................................50,00
• Reemissão de contratos.............................................................................................................................................200,00
• Análise de seguradora apresentada pelo cliente......................................................................................................100,00
• TSA – Tarifa de Serviços de Administração (cobrança mensal)................................................................................25,00
• Declaração de Situação do Financiamento.................................................................................................................5,00

*Mais as taxas de cartório referentes à escritura pública, pagas diretamente pelo cliente.

_____________________________________________________________________________________________________________
DEMAIS SERVIÇOS
• Coleta e entrega de valores em domicílio – débito conforme convênio.....................................................Conf. Roteiro
• Cópia/Fotocópia de avisos de lançamentos, extratos, extratos FGTS, cheques, depósitos, etc. – por emissão*.....................5,90
• Conta centralizada (por registro efetuado na conta) – débito no evento...................................................................0,70
• Débitos e créditos diversos (relação de débito/crédito – por lançamento) – débito no evento................................2,50
• Ressarcimento de despesas – telefonemas (débito no evento) – Pessoa Jurídica....................................................5,00
• Compromissos/Carnês entregues à agência para quitação no vencimento (por compromisso) – débito no evento...............2,00
• Aplicação/resgate (consórcios SELIC – por movimentação) – débito no evento.......................................................3,40
• Emissão de Holerite em Caixas Automáticos – por emissão.......................................................................................1,35
• Mensalidade Correspondente – HSBC**....................................................................................................................75,00
• Cobertura Básica Roubo de Valores (Correspondentes) – cobrança mensal...........................................................98,00
• Fornecimento de Atestados (débito no evento).......................................................................................................15,00
• Fornecimento de Declarações (débito no evento)...................................................................................................15,00
* Uma emissão corresponde a uma cópia do microfilme.
** Valor referente à mensalidade de Correspondente no país do HSBC referente à locação e manutenção de equipamento por ponto afiliado
para recebimento de contas e outros serviços. Critério de isenção: piso mínimo de remuneração de R$ 75,00.

_____________________________________________________________________________________________________________
SERVIÇOS DE CÂMBIO E COMÉRCIO EXTERIOR
EXPORTAÇÃO
Cartas de Crédito – por evento
• Aviso/Pré-aviso.............................................................................................................................................................150,00
• Conferência de documentos.......................................................................................................................................150,00
• Emenda.........................................................................................................................................................................150,00
• Cancelamento ................................................................................................................................................................90,00
• Liberação de Restrição................................................................................................................................................150,00
Cobrança – por evento
• Alteração.........................................................................................................................................................................90,00
• Documentos em Custódia.............................................................................................................................................90,00
• Registro e Manuseio de documentos..........................................................................................................................75,00
• Checagem de documentos Remessa Direta.................................................................................................................50,00
Diversos – por evento
• Desp. de porte – Courrier..............................................................................................................................................90,00
• SML.................................................................................................................................................................................45,00
IMPORTAÇÃO
Cartas de Crédito – por evento
• Emissão de Texto Pré-Abertura.....................................................................................................................................90,00
• Emissão Swift – abertura.............................................................................................................................................150,00
• Conferência de documentos.......................................................................................................................................150,00
• Emenda de Texto.........................................................................................................................................................150,00
• Emenda Prazo ou Valor....................................................................................................................................Sob consulta
• Cancelamento..............................................................................................................................................................150,00
Cobrança – por evento
• Aviso de recepção/registro............................................................................................................................................60,00
• Aceite de saque..............................................................................................................................................................60,00
• Transferência................................................................................................................................................................210,00
• Devolução.....................................................................................................................................................................150,00
• Entrega de Documentos Livre de Pagamento.............................................................................................................90,00
• Endosso antecipado de Conhecimento de Embarque..............................................................................................60,00
• Instrução de Protesto..................................................................................................................................................300,00
Diversos
• Emissão de ROF............................................................................................................................................................375,00
Garantias Internacionais – por evento
• Emissão Swift – abertura............................................................................................................................................150,00
• Emenda de texto..........................................................................................................................................................150,00
• Emenda Prazo ou Valor....................................................................................................................................Sob consulta
• Registro e Manuseio de Aval em saque....................................................................................................................150,00
GENÉRICO
Contratos de Câmbio
• Edição...........................................................................................................................................................................300,00
• Alteração.........................................................................................................................................................................90,00
• Cancelamento.................................................................................................................................................................90,00
• Baixa............................................................................................................................................................................... 90,00
Constituição de Disponibilidade no Exterior
• Valores inferiores a USD 50.000,00 estão sujeitos a tarifação..............................................................................1.150,00
Conta-corrente em Moeda Estrangeira
• Conta-corrente em moeda estrangeira...........................................................................................................Sob consulta
Ordem de Pagamento
• Recebida do exterior – Sujeita a contrato de câmbio.................................................................................................60,00
• Recebida do exterior – Sujeita a boleto de câmbio*.................................................................................................150,00
• Recebida do exterior (procuração automática) – Sujeita a boleto de câmbio**...................................................105,00
• Devolvida ao exterior...................................................................................................................................................150,00
• Transferência................................................................................................................................................................150,00
• Remessa/Fechamento Comissão de Agente................................................................................................................90,00
• Remessa ao exterior – Sujeita a contrato de câmbio..................................................................................................90,00
• Remessa ao exterior – Sujeita a boleto de câmbio*.................................................................................................150,00
• Revalidação T&C............................................................................................................................................................90,00
*Correntista Pessoa Física – Intragrupo HSBC = 60,00.
**Pessoa Física – Intragrupo HSBC = 30,00.

Cheques em Moeda Estrangeira
• Cobrança – remessa – porte..............................................................................................................................máx. 190,00
• Devolução.......................................................................................................................................................................90,00
Comunicação
• Mensagem Swift............................................................................................................................................................60,00
• Telefone Internacional...................................................................................................................................................90,00
• Tracers Adicionais..........................................................................................................................................................45,00
Atestados
• Emissão........................................................................................................................................................................150,00
Saque Emergencial
• Efetuado em agências do Grupo HSBC no exterior, em caso de extravio de cartões – crédito e débito .......................
..............................................................................................................................................Valor equivalente a USD 20,00

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

HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (Brasil) S.A. | CNPJ 53.518.684
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LEASING – DÉBITO NO EVENTO
Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia ............................................................................. máx. 550,00
Substituição do bem em operações de arrendamento mercantil ....................................................................................... máx. 550,00
Emissão de atestados, certificados e declarações ............................................................................................................... máx. 170,00
TAC/Operações Leasing – Pessoa Jurídica ........................................................................................................................... máx. 800,00
Cessão de direitos – Pessoa Jurídica ................................................................................................................................... máx. 350,00
Operações de lease-back – Pessoa Jurídica ....................................................................0,1% da operação – mín. 150,00/máx. 800,00
Demais contratos e aditivos – Pessoa Jurídica .................................................................................................................... máx. 350,00
DATA PUBLICAÇÃO: 01/11/2013

Tarifas máximas estipuladas pela própria Instituição Bancária, em consonância com
a Resolução 3.919, de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional e suas alterações
posteriores.
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Sustação de cheques
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Entrega de talão
em domicílio
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R$ 3,95

R$ 19,50

R$ 19,50

R$ 26,80

R$ 36,40

R$ 29,50 R$ 39,90 R$ 49,50 R$ 39,50

R$ 48,50

R$ 59,50

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

Valor total dos serviços inclusos
no pacote**

4 x R$ 27,50**

ANUIDADE Diferenciada

15

6*

MENSALIDADE
DO PACOTE

4 x R$ 55,00**

Produtos

Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia............................................................................... máx. 550,00
Emissão de atestados, certificados e declarações................................................................................................................ máx. 170,00
-

1.Disponível somente para clientes que comprovem a vigência e frequência em curso superior
2. Pacotes disponíveis somente para Folha de Pagamento, quando pactuada em contrato com a Empresa contratante.
*Inclusos os serviços essenciais. | **Desconsiderados os serviços essenciais.
Para franquias ilimitadas, foram considerados 40 eventos para o cálculo do valor total.

ANUIDADE Diferenciada - Adicional

GoldCard

*Percentual incidente sobre o valor a ser recebido pelo cliente a título de comissão.

PACOTES DE SERVIÇOS - PESSOA NATURAL

Presencial
ou pessoal

4 x R$ 16,25

*Percentual aplicado sobre valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 – Pessoa Jurídica.

Os Pacotes Padronizados II, III e IV estão disponíveis para comercialização a partir de 1o de julho/2013, a cobrança da tarifa mensal será a partir de 1o de agosto/2013.

Valor do
Serviço
(R$)

4 x R$ 32,50

Serviços sobre Cheques – débito no evento
• Cheque compensado com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 – Pessoa Jurídica.............................0,13% do valor
• Depósitos em cheque (por cheque) – Pessoa Jurídica................................................................................................1,68
• Cheque avulso/recibo de retiradas – Pessoa Jurídica.................................................................................................3,20
• Cheque emitido e processado (por cheque) – Pessoa Jurídica..................................................................................1,98
• Cheques emitidos pelos clientes e devolvidos pela compensação por insuficiência de fundos – Pessoa Jurídica........55,00
• Devolução de cheque no caixa (sem fundos/divergência de assinatura) – Pessoa Jurídica..................................55,00
• Sustação/cancelamento de pagamento de cheques (para qualquer quantidade de cheques) – por evento.......11,45
• Inclusão no cadastro de cheques sem fundo (CCF – por cheque) – Pessoa Jurídica.............................................27,32
• Exclusão no cadastro de cheques sem fundo (CCF – por cheque) – Pessoa Jurídica............................................51,90
• Cópia de imagem de cheques no IB.............................................................................................................................4,00
• Taxa de devolução de cheques (repassada ao Banco do Brasil) – por cheque.........................................................0,35
• Taxa de exclusão do cadastro de cheques sem fundo (CCF – repassada ao Banco do Brasil) – por cheque.........6,82
Conta-corrente de Domiciliados no Exterior
• Movimentação igual ou acima de R$ 10.000,00 – por movimentação..................................................................100,00
____________________________________________________________________________________________________________
SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS
• Cheque Ordem de Pagamento – débito no evento....................................................................0,13% do valor* + 24,90
• Ordem de Pagamento – débito no evento..................................................................................................................26,55
• Transferências entre contas da própria instituição – Pessoa Jurídica........................................................................1,05
• DOC/TED via agência/Central de Atendimento do HSBC Empresas (por evento) – Pessoa Jurídica....................14,40
• DOC/TED via Internet Banking, Connect Bank, HSBCnet e CPG (por evento) – Pessoa Jurídica……................…..7,95

*Gratuidades estabelecidas pelo art. 2o da Resolução no 3.919. de 25 de novembro de 2010
**Inclusos os serviços essenciais gratuitos
***Na somatória dos valores individuais, não são considerados os serviços essenciais gratuitos
****As transações de saque são limitadas a 4 no Banco24Horas

Canais
de Entrega

4 x R$ 16,25

SuperClass Card

*Para cheques personalizados que requeiram logomarcas com mais de uma cor, impressões diferentes na 1a e na 2a via, impressão no verso
etc., os valores serão cobrados conforme negociação.

PACOTES DE SERVIÇOS PADRONIZADOS

-

4 x R$ 32,50

Manutenção conta Pessoa Jurídica – com ou sem talonário de cheques..................................................................27,45
Contas-correntes inativas há mais de 180 dias – Pessoa Jurídica..............................................................................18,00
Extratos
• Conta-corrente
- Por período – eletrônico – Pessoa Jurídica....................................................................................................................2,30
- Mensal – eletrônico – Pessoa Jurídica...........................................................................................................................2,30
- Mês anterior.....................................................................................................................................................................2,30
• Microfilmados por emissão – uma emissão corresponde a uma cópia do microfilme............................................5,90
• Solicitado a funcionários da agência – Pessoa Jurídica..............................................................................................2,95
• Extrato consolidado Pessoa Física................................................................................................................................4,70
Fornecimento de Cheques – Pessoa Física
• Entrega de talão em domicílio.......................................................................................................................................5,00
Fornecimento de Cheques – Pessoa Jurídica
• Talonário de cheques*....................................................................................................................................................6,60
• Cheque com logomarca – talonário com 50 folhas*.................................................................................................20,00
• Cheque em formulário plano simples (tam. A4) – por folha de cheque*..................................................................0,78
• Cheque em formulário contínuo*:
- Com cópia – por cheque.................................................................................................................................................0,77
- Sem cópia – por cheque.................................................................................................................................................0,58

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

Canal de Entrega

ANUIDADE Diferenciada

__________________________________________________________________________________________________________R$
SERVIÇOS DE CARTÕES DE DÉBITO
• Por cartão, na emissão/manutenção – Pessoa Jurídica..............................................................................................3,50
• Reemisão de cartão de débito – Pessoa Jurídica.........................................................................................................5,45
• Caixa Automático HSBC/Rede Banco24Horas/Correspondente Não Bancário – Pessoa Jurídica
• Saque..............................................................................................................................................................................2,05
• Rede PLUS
• Saque............................................................................................................................................................................11,00
• Rede Interligada Banco24Horas (outros bancos) – Pessoa Jurídica
• Saldo Banco24Horas......................................................................................................................................................1,55
• Saque no caixa automático de outros bancos ou estabelecimentos conveniados com a TecBan – SaqueAqui..........2,05
• Extrato de conta-corrente: no caixa automático de outros bancos............................................................................2,30
____________________________________________________________________________________________________________
SERVIÇOS DE CONTA-CORRENTE
Pacotes de Serviços Pessoa Física – cobrança mensal*
• Conta Losango................................................................................................................................................................3,80
• HSBC Direct...................................................................................................................................................................24,00
• Global Light.. ..................................................................................................................................................................9,50
• Global Econômico........................................................................................................................................................23,40
• Global Plus....................................................................................................................................................................29,00
• Super Class Plus...........................................................................................................................................................39,00
• Gold Class Básico…………...............................................................................…………………………........…………..39,90
• Gold Class……….....................................................…………………………….................................................………..49,50
• HSBC Advance Especial...............................................................................................................................................49,50
• HSBC Advance Especial Básico...................................................................................................................................39,90
• HSBC Advance Plus......................................................................................................................................................49,50
• HSBC Premier Plus........................................................................................................................................................59,50

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

Compra de moeda estrangeira

Produtos
OpenCard

Para mais informações consulte: hsbc.com.br. ** Tarifas vigentes a partir de 18/03/2013. *** Tarifas vigentes a partir de 15/04/2013.

CARTÃO DE CRÉDITO BÁSICO

Venda de moeda estrangeira

R$ 6,80
R$ 30,00

SERVIÇOS DE CARTÕES DE CRÉDITO DO HSBC (BANDEIRAS) - Valores de Anuidades e Tarifas
Bandeira American Express

* Pacotes não disponíveis para comercialização. A composição destes pacotes poderá ser consultada no site: hsbc.com.br

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.

Utilização de canais de atendimento
para retirada em espécie

Benefícios
Compras e Saques

Cartão de Crédito Pessoa Jurídica - Adesão/Renovação Programa de Fidelidade Business Card

OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

Anuidade – Cartão Clássico
do HSBC (Cartão Básico)

Benefícios

R$ 6,00

TARIFA RETIRADA-País/exterior - Cartão HSBC Visa | MasterCard | American Express (na função de crédito) – débito em fatura mensal

14,40

7,95

Concessão de adiantamento
a depositante

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

Seguro Viagem Visa e MasterCard*

TARIFA de 2ª via de Comprovantes e Documentos

7,95

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.

Ordem de pagamento

Seguro Viagem MasterCard*

*Para mais informações consulte: hsbc.com.br. **Tarifas vigentes a partir de 18/03/2013. *** Tarifas vigentes a partir de 15/04/2013.

EXTRATO
movimento (P)

TED
eletrônico

Cash Back, Seguro Viagem Visa e MasterCard*

OpenCard

HSBC Premier

2,95

Benefícios

Programa de Fidelidade (mediante adesão prévia),
Seguro Viagem MasterCard, Seguro Viagem Visa*

Cartão Hotshop Online

EXTRATO
mês (E)

Terminal de
autoatendimento
e outros meios
eletrônicos

12 x R$ 4,00 (máximo)

Visa | MasterCard |
American Express

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

Transferência por meio de DOC

12 x R$ 3,00 (máximo)

12 x R$ 8,00 (máximo)

Bandeiras

Platinum

0,00

Presencial
ou pessoal

Fornecimento de cópia de microfilme,
microficha ou assemelhado

12 x R$ 6,00 (máximo)

Visa

10,00

Produtos

Correspondente
no país

Não possui

15,00

Business Card

Consulta

Terminal de
autoatendimento
e outros meios
eletrônicos

ANUIDADE Diferenciada - Adicional

TARIFA RETIRADA-País

Produto

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

ANUIDADE Diferenciada

TARIFA Fornecimento de 2ª Via de Cartão de Crédito - 2ª Via - CARTÃO CRÉDITO

Combustível

Depósitos

Presencial
ou pessoal

12 x R$ 3,25 (máximo)

Bandeira

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

Saque

DEPÓSITO
identificado

ANUIDADENacional - Adicional

6,00

Produtos

Depósito identificado

12 x R$ 6,50 (máximo)

TARIFA de 2ª Via de Comprovantes e Documentos

Fornecimento de 2a via de cartão
com função de débito

Saque de conta de depósitos à vista e
de poupança

ANUIDADENacional

Visa

Produtos

Confecção e emissão de novo cartão com função de 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.

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

Bandeira

Cartão Losango Visa

Cheque

KET 700-5 Out/2013

1

SERVIÇOS DE CARTÕES DE CRÉDITO DA LOSANGO - Valores de Anuidades e Tarifas

Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais,
tratamento de dados de informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura
de conta de depósitos à vista ou de poupança, ou de contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.

CADASTRO

2a via CARTÃO
DÉBITO

Extrato mês anterior

-

TARIFA DO PACOTE

Cartão Híbrido

Extrato mês atual
- Movimentação
do mês ou de um
período

Ilimitado
Upper

-

Emissão e manutenção de cartão magnético

Cartão Private Label

Transf. entre contas
na própria instituição

250

Ilimitado

-

Cheque emitido e processado (por cheque)

Cartão

DOC/TED

Plus II

30,00

CONTA DE DEPÓSITOS

Saque (limitado a
4 no Banco24Horas,
exceto para o pacote
HSBC Premier)

Plus I

Os serviços excedentes serão cobrados conforme itens avulsos da tabela. Sujeito a aprovação de crédito.

Confecção de cadastro para início
de relacionamento

Serviços Inclusos
(Consumo Mensal)

Básico II

1

CADASTRO

Confecção de Cadastro
para Início de
relacionamento
Folha de Cheque

Básico I

1,00

TAC – conta empresarial

Conta de depósito de poupança
• Fornecimento de cartão com função de movimentação;
• Fornecimento de segunda via do cartão com função de movimentação*;
• Realização de até dois saques por mês, em guichê de caixa ou em terminal de
autoatendimento;
• Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos
prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

Preço de Serviço Avulso (R$)

Meu HSBC Telefone
4004 4722 – capitais e regiões metropolitanas
0800 703 4722 – demais localidades
Acesse o site do HSBC: hsbc.com.br e utilize o serviço Fale Conosco.
Para cancelamento, reclamações e dúvidas ligue para:
0800 729 5977 – SAC HSBC
0800 701 5934 – SAC e Ouvidoria HSBC Deficientes Auditivos
0800 701 3904 – Ouvidoria do HSBC – hsbc.com.br/ouvidoria
0800 979 2345 – Central de Atendimento ao Público do Banco Central do Brasil

hsbc.com.br

