BANCO DAYCOVAL S/A
TABELA DE TARIFAS VIGENTES
SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA FÍSICA

Produtos e Serviços
Cartão de Crédito

Unidade

Periodicidade

Valor Máximo (R$)

Vigência a partir de 11/06/2020

CARTÃO PLATINUM
Anuidade - cartão diferenciado

por cartão

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito - Brasil

por evento

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito - Internacional

por evento

Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie - Brasil

por evento

Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie - Internacional

por evento

Pagamento de contas utilizando a função crédito

314,40
34,02
566,97
17,01
17,01
-

Avaliação emergencial de crédito

por evento

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos

por evento

A cada 365 dias
por evento
por evento
por evento
por evento
Serviço não disponível

-

56,70 por evento
17,01 por evento

Envio de mensagem automática

-

-

Serviço não disponível

Utilização Sala VIP - Brasil

-

-

Serviço não disponível

Utilização Sala VIP - Internacional

-

-

Serviço não disponível

CARTÃO BLACK
Anuidade - cartão diferenciado

por cartão

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito - Brasil

por evento

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito - Internacional

por evento

Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie - Brasil

por evento

Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie - Internacional

por evento

Pagamento de contas utilizando a função crédito

733,60
113,39
907,15
17,01
17,01
-

Avaliação emergencial de crédito

por evento

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos

por evento

A cada 365 dias
por evento
por evento
por evento
por evento
Serviço não disponível

-

56,70 por evento
17,01 por evento

Envio de mensagem automática

-

-

Serviço não disponível

Utilização Sala VIP - Brasil

-

-

Serviço não disponível

Utilização Sala VIP - Internacional

-

-

Serviço não disponível

Operações de Crédito Consignado

Vigência a partir de 11/06/2020

Confecção de cadastro para início de relacionamento

170,09 por evento

por evento

Operações de Crédito via Débito em Conta Corrente
Confecção de cadastro para início de relacionamento

-

-

isento

Cartão de Crédito Consignado

Vigência a partir de 11/06/2020

Fornecimento de cópia ou segunda via de comprovantes e documentos

por envio

Fornecimento de plástico de cartão de crédito

por cartão

Envio de 2ª via de plástico de cartão de crédito

por cartão

Fornecimento Emergencial de 2ª via de cartão de crédito

por cartão

Anuidade de cartão

por cartão

Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie

por saque

2,25
34,02
34,02
34,02
90,71
17,01

Emissão de fatura

-

isento

Envio de mensagem automática relativa à movimentação de cartão de crédito

-

-

por emissão
a cada 365 dias
por evento

Vigência a partir de 11/06/2020

Cessão de Direitos

por contrato

Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

por evento

Aditamento de contratos

por operação

(1)

por evento
por solicitação
por solicitação
por evento
Vigência a partir de 11/06/2020

Confecção de cadastro para início de relacionamento

por evento

Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

por operação

Abono de assinaturas

-

-

Emissão de Certidões

-

-

Aditamento de contratos

por operação

Aval e Fiança

-

Coleta e entrega em domicílio ou outro local

por efetivação

Registros Cartorários

por efetivação

Fornecimento de atestados, certificados e declarações

por evento

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos

por evento

2.267,87 por evento
2.834,84 por evento
Serviço não disponível
Serviço não disponível

793,76 por evento
Serviço não disponível

-

283,48
1.360,72
204,11
340,18

Cartões Access Administradora - Bandeira Mastercard
Cartão Pré Pago - Muti Moedas - Dólares

por evento
por evento
por evento
por evento

Vigência a partir de 30/11/2015

Tarifa de Carga

isento

Tarifa de Recarga

isento
Por saque

Compra em estabelecimento Comercial

$2.50

Por evento

isento

Tarifa de inatividade debitada mensalmente (caso fique 6 meses sem utilização)

Por evento

Cartão Adicional / Cartão secundário interligados com os mesmos fundos

Por evento

Tarifa Administrativa para saldo negativo

Por evento

Tarifa de adiantamento de valores no balcão

Por evento

Tarifa para saque do saldo do cartão

Por evento

Taxa de solicitação de saldo por SMS

Por mensagem

Tarifa Entre moedas no cartão

por emissão

-

2.721,45
476,25
476,25
566,97

por evento

Tarifa de Saque em caixa eletrônico*

por emissão

Serviço não disponível

Operações de Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Confecção de cadastro para início de relacionamento

Crédito com Garantia de Imóveis - CGI

por evento

Por evento

$2.50
$5.00
$15.00
$10.00
$15.00
$0.15
5%

Por evento
Por solicitação
Por solicitação
Por solicitação
Por solicitação
Por solicitação
Percentual por operação

(1)

Imóveis residenciais e comerciais urbanos

(2)

valor máximo cobrado, consulte seu correspondente ou o Banco Daycoval

(3)

refere-se aos serviços de providências para o registro cartorário, não

incluindo emolumentos legais e taxas cartorárias
* O custo do saque compõe a remuneração Agillitas e a remuneração dos caixas automáticos credenciados pela Bandeira

BANCO DAYCOVAL S/A
TABELA DE TARIFAS VIGENTES
SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PESSOA FÍSICA

Produtos e Serviços

Unidade

Periodicidade

Valor Máximo (R$)

Cartão Pré Pago - Muti Moedas - Euro

Vigência a partir de 30/11/2015

Tarifa de Carga

isento

Tarifa de Recarga
Tarifa de Saque em caixa eletrônico*

isento
Por saque

Por evento

E 1.90

Compra em estabelecimento Comercial

isento

Tarifa de inatividade debitada mensalmente (caso fique 6 meses sem utilização)

Por evento

E 2.50

Por evento

Cartão Adicional / Cartão secundário interligados com os mesmos fundos

Por evento

E 5.00

Por solicitação

Tarifa Administrativa para saldo negativo

Por evento

E 15.00

Por solicitação

Tarifa de adiantamento de valores no balcão

Por evento

E 10.00

Por solicitação

Tarifa para saque do saldo do cartão

Por evento

E 15.00

Por solicitação

Taxa de solicitação de saldo por SMS

Por mensagem

E 0.12

Por solicitação

Por evento

5%

Percentual por operação

Tarifa Entre moedas no cartão

Cartão Pré Pago - Muti Moedas - Libra

Vigência a partir de 30/11/2015

Tarifa de Carga

isento

Tarifa de Recarga
Tarifa de Saque em caixa eletrônico *

isento
Por saque

Por evento

£1.60

Compra em estabelecimento Comercial

isento

Tarifa de inatividade debitada mensalmente (caso fique 6 meses sem utilização)

Por evento

£1.70

Por evento

Cartão Adicional / Cartão secundário interligados com os mesmos fundos

Por evento

£5.00

Por solicitação

Tarifa Administrativa para saldo negativo

Por evento

£15.00

Por solicitação

Tarifa de adiantamento de valores no balcão

Por evento

£7.50

Por solicitação

Tarifa para saque do saldo do cartão

Por evento

£12.50

Por solicitação

Taxa de solicitação de saldo por SMS

Por mensagem

£0.10

Por solicitação

Por evento

5%

Percentual por operação

Tarifa Entre moedas no cartão

Cartões Agillitas Administradora - Bandeira Visa
Cartão Visa TravelMoney (todas as tarifas são cobradas na moeda do cartão)

Vigência a partir de 30/11/2015

1.1 Acesso ao Sistema

-

isento

-

1.2 Consulta de saldo e extrato pelo site

-

isento

-

1.3 Consulta de saldo e extrato pela Central de Atendimento

-

isento

-

Por Kit

isento

Por solicitação

1.5 Carga

Por evento

isento

Por solicitação

1.6 Recompra de Saldo

Por evento

isento

Por solicitação

Por operação

2.50

Por Saque

1.4 Kit Cartão

1.7 Custo de saque em caixa automático *
1.8 Mensalidade

Por cartão

Mensal

isento **

1.9 Anuidade

-

isento

1.10 Inatividade

-

isento

Por mês

1.11 Cartão vencido e não substituído

Por cartão

1.12 Reposição em caso de perda ou roubo no exterior

Por evento

isento ***

Por reposição

1.13 Reposição do Exterior - cartão não enviado e não recebido/retirado

Por evento

50.00

Por reposição

Por evento
Por evento
(até 300.00)
Por evento
(acima de 300.00)

50.00

1.14 Reposição no exterior - Alteração do endereço de entrega 1 dia após abertura da solicitação
1.15 Saque emergencial no Exterior
1.15 Saque emergencial no Exterior

10.00

Por reposição
Por solicitação

Isento

Por solicitação

De acordo com a disponibilidade

Por solicitação

1.16 Saque emergencial não retirado em 5 dias úteis /Cancelado
1.17 Abertura de Pesquisa - Transação não Reconhecida - "Chargeback" (O valor mínimo para
abertura é de 25.00 dólares) ****

Por evento

50.00

1.18 Reapresentação de Transação não Reconhecida - "Chargeback"

Por evento

20.00

Por solicitação

1.19 Alteração de endereço de retirada de saque emergencial

Por evento

50.00

Por solicitação

-

-

isento

** A isenção se aplica para cartões com saldo superior a 100.00 e/ou movimentação nos últimos 6 meses, para os demais é cobrada mensalmente uma tarifa de 3.00
*** Não há custo para a 1a reposição. A partir da 2a reposição o custo é de 50.00.
**** O valor mínimo para abertura de um Chargeback será o valor na moeda do cartao equivalente a 25.00 dólares convertidos com a taxa correspondente ao dia da transação.

Conta de Depósito à Vista

Vigência a partir de 11/06/2020

Fornecimento de extrato com movimentação de um período por correio

Por extrato

Atestado de Capacidade Financeira

Por extrato

Atestado de Idoneidade Moral e Financeira

Por evento

15,72
262,00
262,00

PIX
Tarifa PIX

Por solicitação
Por solicitação
Vigência a partir de 16/11/2020

por operação

0,00

Conta de Domiciliados no Exterior - CDE
Manutenção de conta de domiciliados no exterior

Por solicitação

Por evento
Vigência a partir de 11/06/2020

Por conta

1.048,00

Mensal

