Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Janeiro 2022 - Valores vigentes a partir de 01/02/2022

Cobrança
Serviços

Unidade/Periodicidade

Valor (R$)

Cobrança com registro (Simples/Penhor/Desconto)18

por título

10,00

Cobrança via e-mail – Cobrança Registrada

por título

2,00

Alteração de dados do título/baixa e devolução

por instrução

6,20

Aviso de cobrança por título vencido

por aviso

6,27

Aviso de movimentação – Francesinha (inclusive 2ª via)

por página

2,00

Aviso de transferência de carteira

por aviso

6,27

Distribuição de bloquetos via agência cedente

por bloqueto

0,40

Distribuição de bloquetos via Correio

por bloqueto

1,19

Distribuição de bloquetos via e-mail

por evento

0.25

Emissão de 2ª via de boleto

por boleto

5,81

Emissão de carnês

por parcela

0,59

Emissão e postagem de boletos

por boleto

1,83

Fornecimento de boletos Padrão/Personalizado/Préimpressos

por boleto

1,19

Interbancária (título liquidado via compensação)

diária/mensal

1,06

Liquidação de Cobrança Registrada/Em Cartório/Antes
do Registro/Inconsistência ou erro do Cliente

por título

5,00

Manutenção mensal de títulos vencidos (período de 30
dias)

por título

5,94

Pesquisa/Conciliação de cobrança na agência

por solicitação

15,00

Protesto de título e sustação

por instrução

6,50

Relatório da posição de carteiras

por página

4,76

Relatório de títulos liquidados (inclusive 2ª via)

por página

2,00

Carta de Anuência para cancelamento de protesto

por carta

9,14

Banco Correspondente

Unidade/Periodicidade

Valor (R$)

Entrada de cobrança

por título

8,45

Cobrança Brasil com Protesto

por título

8,45

Alteração de dados do título/baixa e devolução

por instrução

5,29

Emissão de bloqueto/Distribuição de bloqueto via Correio por bloqueto

5,29

Liquidação de cobrança registrada

por título

8,00

Protesto de títulos/Sustação de Protesto

por título

10,00

Tarifa única – Cobrança registrada

por título

10,00

Recebimento Identificado

Unidade/Periodicidade

Valor (R$)

OCT – Ordem de Crédito por Teleprocessamento
Padrão/Identificada

por recebimento

4,75

Formulário OCT (Ordem de Crédito por
Teleprocessamento) personalizado

por formulário

2,00

Relatório de OCTs (Ordens de Crédito por
Teleprocessamento) recebidas

por página

1,11

