TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – PESSOA NATURAL

Emissão: 10/09/2020
Vigência: 25/10/2020

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R$)
01- Serviços Prioritários - definidas pelo Bacen.
Lista de Serviços

Canais de Entrega

02- Serviços Essenciais - Isentos de Tarifas: Contas de depósitos à vista
Sigla no Extrato

Fato Gerador da Cobrança

Valor da tarifa R$

1- Cadastro
Confecção de
relacionamento

Fornecimento de folhas de cheque 10 folhas/mês
Saque (até 4 saque/mês) e m terminal de autoa tendimento o u guichê de caixa.

Cadastro para

início de

Cadastro

Realiza ção de pesq uisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tra tamento de dad os e info rmações necessários ao in ício de re laciona mento
decorrente da a bertur a de conta d e de pósitos à vista ou de pou pança ou contratação de
operações de crédito ou de arrendamento mercantil,não podendo ser cobrada cumula tivame nte.

Fornecimento de 2 extratos impr essos, por mês, con tendo movimentaçã o dos últimos 30 dias por meio d e guichê caixa e/ou termi nal de autoatendimento.
1.000,0 0

Extrato anual de tarifas (01 por a no)

Compensação de cheques

2- Conta de Depósito

Transferências (até 2 transferências/mês) entre contas, em guichê de caixa, em termin al de autoate ndime nto e/o u pela internet.

2.1- Cheque

Realização de consulta na internet.

Exclusão do Cadastro de Emiten tes de
Cheques sem Fundos (CCF) ¹

Exclusão CCF

Exclusão de registro de cheque do Cadastro de Emitente s d e Cheques sem Fundo s ( CCF) por
solicitação do cliente , cobr ada po r unida de excluída.

10,00

Sustação /
Revogação

Realiza ção de Contra–Ordem (ou revo gação ) e oposição (ou sustação) ao pagamento de
cheque, cobrada uma única vez, compre endidas as fases de solicita ção provisór ia, de
confirmação e de eventual anulação a p edido.

5,00

Fornecimento de Folha de Cheque

Folha Cheque

Confecção e fornecimento de folhas de cheque, cob rada por uni dade que exceder as 10 folhas
gratuita s, fornecidas por co nta de depósitos à vista in dependentemente do número de titula res.

0,50

Cheque Administrativo

Cheque
Administrativo

Emissão de cheque administrativo

SAQUEpesso al

Saque em guichê de caixa além d o número de saques per mitidos gratuitamente por mês. Nas
contas de dep ósitos cujos co ntratos preve jam utilizar exclusivamente meios e letrônicos (“contas
eletrônicas”) não há gratui dade p ara este canal de e ntrega .

5,00

Saque em terminal de a utoatendimento alé m do númer o de saques permitidos gratuita mente por
mês. Nas “contas eletrôn icas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entre ga.

5,00

Carta Fiança (contratação/prorrogação/aditamento/substituição/cancelamento)

5,00

Cheque devolvido
Emissão de Cartão de Crédito BMG Consignado INSS

Contra Ordem (ou revogação) e oposição
(ou Sustação) ao pagamento de cheque

Fornecimento de cartão com função déb ito.
Fornecimento de 2ª via do cartão com função dé bito (exceto n os casos de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputá veis à Institui ção).
Qualqu er serviço por meio s eletrô nicos (contratos que preve jam utilização exclusiva de meio s eletrô nicos).

03 - Serviços Diferenciados e Especiais
Lista de Serviços

10,00

Vistoria (Veículos, Bens e Equipamentos) – Exceto imóveis

2.2- Saque
Saque de con ta de depósi to à vista e
poupan ça

Saque de conta de depósito à vista e
poupança

Saque de conta de depósito à vista e
poupança
2.3- Consulta
Fornecimento de extrato mensal de con ta de
depósitos à vista.

Presencial ou Pesso al

Terminal de
autoatendimento
Correspondente

SAQUEterminal
SAQUE
correspondente

Saque em empresa que atua como corr espon dente no País de instituição finan ceira.

Presencial ou Pesso al

Extrato mês ( P)

Fornecimento de extra to com a movimentaçã o dos últimos 30 dias em guichê d e caixa ou por
outras formas de atendimento pessoal, tais co mo atendimento telefônico realiza do por
atendente, além d o número permitid o gratuitame nte por mês. Nas “contas eletrô nicas” não há
gratuidade para este cana l de entrega.

5,00

Fornecimento de extrato co m a movime ntação dos últimos 3 0 dias em te rminal de
autoate ndime nto ou por outras formas de atendimento eletrônico a utomatizado, sem intervenção
humana, além do número p ermitido gratuitamente por mês. Nas “contas e letrônicas” não pode
ser cobrada tarifa para este cana l de entrega.

5,00

Terminal
de
auto
atendimento e outros
meios eletrônicos

Extrato mês (E)

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

Presencial ou Pessoal

Extrato Movimento
(P)

Fornecimento de extrato de um período
de conta depósito à vista e poupança.

Terminal
de
auto
atendimento e outros
meios eletrônicos

Extrato Movimento
(E)

Fornecimento de cópia de microfilme,
microficha ou assemelhado

Microfilme

Fornecimento de extrato com a movimentação de um pe ríodo em guichê de caixa ou por o utras
formas de aten dimen to pe ssoal, tal como atend imento telefônico realizado por ate ndente , alé m
do número pe rmitido gratu itamente por mês.
Fornecimento de extrato com a movimentação de um perío do em terminal de auto a tendimento
ou por o utras formas de aten dimen to eletrônico automatizado, sem intervençã o humana, alé m
do número per mitido gratuita mente por mês.. Nas “contas eletrônicas” não pod e ser cobrada
tarifa para este cana l de entrega.
Fornecimento de cópia de microfi lme, microficha ou a sseme lhado.

15,00

15,00

Transferências por meio de DOC

Internet

DOC Internet

Realiza ção de transferê ncias de recursos por meio de DOC pela i nterne t. Nas”contas
eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entre ga.

15,00

Transferências por meio de TED

Presencial ou Pessoal

TED pessoal

Realiza ção de transferências de recurso por meio d e tra nsferência eletrônica disponível (TED)
em g uichê de caixa ou mediante ou tras formas de atendimento pessoal, incluindo o atend imento
telefôn ico realizado por atendente.

15,00

TED Internet

Realiza ção de transferê ncias de recurso s por meio d e TED pela intern et. Nas “contas
eletrônicas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entre ga.

15,00

15,00

Presencial ou Pessoal

DOC/TED
agendado(P)

Transferência agendada por meio de
DOC / TED

Internet

DOC/TED
agendado(I)

Realiza ção de transferê ncias a gendada de recurso por meio de DO C ou TED pela inte rnet (I).
Nas “contas eletrôn icas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entre ga.

Presencial ou Pessoal

Transf. Recur so (P)

Termin al de
autoate ndime nto e
outros meios eletrônicos,
inclusive inter net.

Ordem de Pagamento

Transf. Recurso
(E/I)
Ordem Pagamento

Realiza ção de tra nsferência de re cursos entre co ntas na pr ópria instituição em guichê de caixa
ou mediante outras formas de atendimento pessoal, ta is como ate ndime nto telefônico realizado
por atend ente, alé m do número permitido gratuitamente por mês. Na s “contas el etrônicas” não
há gratuidade para este canal de entreg a.
Realiza ção de transferência de recursos entre con tas na própria instituição em terminal de
autoate ndime nto ou media nte outras for mas de atendimento eletrônico a utomatizado, sem
interve nção humana, inclusive internet, além do número p ermitido gratu itamente po r mês. Nas
“contas eletrôn icas” não pode ser cobrada tarifa para este canal de entre ga.
Realiza ção de ordem de pagamento.

15,00

Emissão

100,00
20,00 por título

Lista de Serviços

Canais de Entrega

Valor da tarifa R$

Terminal de
Autoatendimento

10,00

Saque de Conta de Pagamento

Presencial ou Pessoal

10,00

Transferências entre Contas de Pagamento na própria instituição

Presencial ou Pessoal

5,00

Termin al de
autoate ndime nto e o utros
meios eletrônicos,
inclusive inter net.

5,00

Transferências de Conta de Pagamento por meio de TED

Presencial ou Pessoal

10,00

Transferências de Conta de Pagamento por meio de TED

Internet

10,00

Saque de Co nta de Pagamento

Recarga em Conta de Pagamento – Boleto via Canais Eletrônicos

5,00

06 - Pacote Padronizado - Pessoa Natural
Pacote I

-

25,00

Pacote II

Quantidade

Valor individual
R$

Confecção de cadastro para início de re lacion amento

-

Fornecimento de folhas de cheque

-

Saque s
Extrato dos últimos 3 0 dias

Extrato de ou tros pe ríodos

Lista de Serviços

Transferência por meio de DOC

Pacote III

Pacote IV

Quantidade

Valor individual
R$

1.000,0 0

-

0,50

15

8

Isento

5,00

6

5,00

2

10,00

2

-

15,00

4

Isento

Quantidade

Valor individual
R$

Quantidade

Valor individual
R$

1.000,0 0

-

0,50

12

1.000,0 0

-

1.000,0 0

0,50

20

8

Isento

0,50

4

10

Isento

12

Isento

8

5,00

8

5,00

10,00

4

10,00

4

10,00

1

15,00

2

15,00

3

15,00

4

Isento

6

Isento

8

Isento

Transferência por meio de TED

Adiant. Depositante

Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos p ara a concessão de
crédito s em caráter emer gencia l pa ra a cobertura de sald o de vedor em con ta de depósito s à
vista e d e excesso sob re o limite p reviamente pactuado de cheque especial ,cobrada no máximo
uma vez nos últimos 30 dias.

200,00

Utilização de rede de estabelecimentos afiliad os, instalada no pa is, para paga mentos de bens e
serviços, cobr ada no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o pa rcelad o da cobrança

Titular – Isento
Adicional– Max: 3 0,00

Transferência entre contas da mesma instituiçã o
VALOR DO PACOTE

5- Cartão de Crédito

R$ 15,00

R$ 41,00

R$ 77,50

¹ Será acrescido o valor equivalente ao reembolso da taxa de exclusão de CCF cobrad a pelo Banco Central do B rasil por cada cheque (Re s. 1.682/90).

Nacional

Anuida de Nacional

5.1 Anuidade - Cartão Básico

Internacional
Fornecimento de 2 via de cartão com
função crédito
Utilização de canais de atendimento para
retirada em espécie.

No País
No Exterior

Retirad a - País
Retirad a - Exterio r

Pagamento Contas

Avaliação Emergencial de Crédito.
(E) Eletrônico

Anuida de
Interna cional
2ª via-cartão crédito

Pagamento de contas utilizando a função
crédito

Legenda: (P) Pessoal

0,35
15,00

Anuidade Diferenciada

Transferência entre Contas de Pagamento na própria instituição

4- Operações de Crédito e de Arrendamento Mercantil
Concessão d e adian tamento a deposita nte.

500,00

Chq.Comp.Dev

05 – Conta de Pagamento

Realiza ção de tra nsferências de recurso por meio de documento de crédito (DOC) em guichê de
caixa ou mediante outr as formas d e ate ndime nto pe ssoal, inclu indo o atendimento tele fônico
realizado por atende nte.

Transferências entre contas na própria
instituição

Carta Fiança

Númer o ilimita do de SMS p or transação aprovada ou negada, rea lizada mediante utilização do car tão, tais como : fechamento de fatura, pagamento d a fatura, compras.

10,00

DOC pessoal

Transferência agendada por meio de
DOC / TED

2.200,00
4,50
Limitado a 150,00

Emissão Carnê 2º via

10,00

Presencial ou Pessoal

Transferências entre contas na própria
instituição

Emissão de 2ª via de carnê/boleto (Por lâmina de prestação)
*Exceto para os locais onde a Legislação vigente não permite a cobrança.

04 - Relação dos benefícios e/ou recompensas vinculados ao cartão de crédito diferenciado (Item: 03)

Transferências por meio de DOC

Realiza ção d e tran sferências ag endada de recurso por meio d e DOC ou TED em guich ê de
caixa ou med iante outras formas de atendimento pessoal, tais como aten dimen to tele fônico
realizado por atende nte.

300,00

Subst. Garantia

Tranferência de Custódia de Títulos (CDB, LF, LCA e LCI) para outras Instituições Financeiras

3 - Transferências de Recursos

Internet

Valor da tarifa R$
5,00

Vistoria

Substituição de garantia de operações de crédito

Anuidade - Cartão Diferenciado (Visa/Mastercard)

Fornecimento de extrato mensal de conta
de depósito à vista e poupança.

Transferências por meio de TED

Sigla no Extrato

Abono de Assinatura

Aval.Emerg.Crédito

(I) Internet

Utilização de rede de estabele cimentos afiliados, instalada no País e n o exterior, para pagamentos
de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da
cobrança.

Valor Máx: 60 ,00

Confecção e emissão de novo car tão com função cr édito, restrito a ca sos de pedidos reposiçã o
formula dos pelo detentor do cartão, decorr ente de perda, ro ubo, furto, d anificação e outros
motivos não imputáveis, à institui ção emitente.

15,00

Utilização de canais de ate ndime nto disponíveis no país para retir ada em espé cie na função
crédito .
Utilização de canais de ate ndime nto disponíveis no exterior para retirada em espécie na fun ção
crédito ou débito.
Realiza ção de p rocedi mentos operacionais p ara pag amen tos de co ntas (ág ua, luz, telefone,
gás, tri butos, boletos de co brança , etc.), utilizand o a fun ção cr édito do cartão.
Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito e m car áter emergencial, a pedido
do clien te, po r meio de atendimento pessoal, para realizaçã o de despesa acima do limite do
cartão, cobra da no máximo uma vez nos últimos tr inta dias.

* Acrescidas g ratuid ades estabel ecidas pelo A rt. 2º da Resolu ção nº 3.9 19, de 25 de novembro de 2010 .

OBSERVAÇÃO: Os Valores de Tarifas foram estabelecidos pelo Banco BMG S.A.

Atendimento ao Cliente BMG

15,00
Valor máximo por
evento
6,90
10,00

Central de Relacionamento

SAC

0800-031-8866

0800-979-9099

Cartões de Crédito
4002-7007 - Ligações de Celular
0800-770-1790 - Ligações de Telefone Fixo

0800-979-7333 – Deficientes Auditivos ou Fala

OUVIDORIA BMG 0800 723 2044
Clientes não satisfeitos com as soluções dos demais Canais de Atendimento

R$ 100 ,00

