
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS

CONTAS DE DEPÓSITO À VISTA

SERVIÇOS ESSENCIAIS

TABELA DE TARIFAS - OMNI BANCO - PESSOA FÍSICA
TABELA AFIXADA EM 10/12/2020

Fornecimento de 1ª via de cartão de débito;

Fornecimento de 2ª via de cartão débito, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo corren�sta decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros mo�vos não imputáveis à 
ins�tuição emitente;

Realização de até 4 saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

Realização de até 2 transferências de recursos entre contas na própria ins�tuição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

Fornecimento de até 2 extratos, por mês, contendo a movimentação dos úl�mos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;

Compensação de cheque;

Realização de consultas mediante u�lização da internet;

Fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o corren�sta reúna os requisitos necessários à u�lização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e
as condições pactuadas;

Fornecimento de extrato consolidado discriminando mês a mês, os valores cobrados no ano anterior rela�vos a juros, encargos moratórios, multas e demais despesas incidentes sobre operações de 
crédito e de arrendamento mercan�l;

Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam u�lizar exclusivamente meios eletrônicos;

Confecção de ficha cadastral para início de relacionamento – P. Física

CHEQUE: Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF)

CHEQUE: Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque

CHEQUE: Cheque Administra�vo

Saque de conta de depósitos à vista

Forn. de ext. de um período conta dep. à vista e poup.  

Extrato mensal de conta de dep. à vista e p/ um período  

PRODUTO / SERVIÇO SIGLA NO EXTRATOCANAIS DE ENTREGA VALOR DA TARIFA (R$)

CADASTRO 2.000,00**

ADIANT.DEPOSITANTE 50,00

15,00

15,00

20,00

0,00

12,00

12,00

Presencial ou pessoal

Presencial ou pessoal

Presencial ou pessoal

1. CADASTRO

2. CONTA DE DEPÓSITOS

EXCLUSÃO CCF

SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO

CHEQUEADMINISTRATIVO

SAQUEpessoal

EXTRATOmês(P)

EXTRATOmovimento(P)

Concessão de adiantamento a depositante 

Avaliação Emergencial de Crédito

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito

U�lização de canais de atendimento para re�rada em espécie - pais

U�lização de canais de atendimento para re�rada em espécie - exterior

Anuidade - cartão básico Internacional

12,90

30,00

15,00

20,00

120,00*

No País

No exterior

Internacional

4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

5. CARTÃO DE CRÉDITO

AVAL.EMERG.CRÉDITO

2ª via-CARTÃOCRÉDITO

RETIRADA-País

RETIRADA-exterior

ANUIDADEInt.

Transferência agendada por meio de DOC/TED  

Transferência agendada por meio de DOC/TED  

Transferência entre contas na própria ins�tuição 

Transferência entre contas na própria ins�tuição

Ordem de Pagamento 

Transferência por meio de DOC

Transferência por meio de DOC  

Transferência por meio de TED

Transferência por meio de TED  

8,00

8,00

0,99

0,99

23,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Presencial ou pessoal

Internet

Presencial ou pessoal

Terminal de autoatendimento e 
outros meios eletrônicos, inclusive 

internet

Presencial ou pessoal

Internet

Presencial ou pessoal

Internet

3. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS

DOC/TEDagendado(P)

DOC/TEDagendado(I)

TRANSF.RECURSO(P)

TRANSF.RECURSO(E/I)

ORDEMPAGAMENTO

DOCpessoal

DOCinternet

TEDpessoal

TEDinternet



SERVIÇOS PRIORITÁRIOS

CADASTRO
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 mercan�l, não podendo ser cobrada cumula�vamente.

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

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.

Emissão de cheque administra�vo.

Saque em guichê de caixa além do número de saques permi�dos gratuitamente por mês. Nas contas de depósitos cujos contratos
prevejam u�lizar exclusivamente meios eletrônicos ("contas eletrônicas") não há gratuidade para este canal de entrega.

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

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.

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.

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. 

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

Realização de transferência de recursos entre contas na própria ins�tuição em terminal de autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento 
eletrônico automa�zado, sem intervenção humana, inclusive internet, além do número permi�do gratuitamente por mês.
Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

Realização de ordem de pagamento.

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 pela internet. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega.

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.

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

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 úl�mos trinta dias.

EXCLUSÃO CCF

SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO

CHEQUE ADMNISTRATIVO

SAQUEpessoal

EXTRATOmês(P)

EXTRATOmovimento(P)

SIGLA NO EXTRATO FATOR GERADOR

1. CADASTRO

2. CONTA DE DEPÓSITOS

AVAL.EMERG.CRÉDITO

2ª via-CARTÃOCRÉDITO

RETIRADA-País

RETIRADA-exterior

ANUIDADEInt

5. CARTÃO DE CRÉDITO

4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

DOC/TEDagendado(P)

DOC/TEDagendado(I)

TRANSF.RECURSO(P)

TRANSF.RECURSO(E/I) 

ORDEMPAGAMENTO

DOCpessoal 

DOCinternet

TEDpessoal

TEDinternet

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 úl�mos trinta dias.ADIANT.DEPOSITANTE

3. TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS

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 úl�mos trinta dias.

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 mo�vos não imputáveis à ins�tuição emitente.

Disponibilização e u�lização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no País para re�rada em espécie na função crédito.

Disponibilização e u�lização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no exterior para re�rada em espécie na função crédito ou débito.

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, admi�do o parcelamento da cobrança.



*Tarifa vigente a par�r de 26/12/2020
**Tarifas Vigentes a par�r de 10/01/2021
Os valores máximos das tarifas foram estabelecidos pelo OMNI BANCO S/A, CNPJ: 60.850.229/0001-47, de acordo com a Resolução 3919 de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional.

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO:
4004 3500
(Capitais e regiões
metropolitanas)

0800 701 3500
(Demais regiões)

CENTRAL DE COBRANÇA 
E NEGOCIAÇÃO:
4004 3500
(Capitais e regiões
metropolitanas)

0800 701 0471
(Demais regiões)

SAC
0800 727 0885
(Canal exclusivo para
reclamações, cancelamentos, 
dúvidas e informações) 

ATENDIMENTO
A DEFICIENTES
AUDITIVOS OU DE FALA:
0800 888 3588

OUVIDORIA:
0800 701 0412
(Se não ficar satisfeito
com a solução, contate-nos.)

SERVIÇOS DIFERENCIADOS

Aditamento de Contrato

Avaliação e reavaliação de garan�as

Avaliação, Reavaliação e Subs�tuição de bens recebidos em garan�a

Emissão de Boleto

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos

Fornecimento de atestados, cer�ficados e declarações

PRODUTO / SERVIÇO COBRANÇA POR VALOR DA TARIFA (R$)

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

500,00

500,00

1.400,00

9,90**

100,00

50,00

Fornecimento emergencial de 2ª via de cartão de crédito

Coleta e entrega em domicílio ou outro local

Emissão ou  2ª Via Cartão Pré Pago

Envio de mensagem automá�ca rela�va à movimentação ou lançamento em cartão de crédito

Por evento

Por evento

Por evento

Por mês, para transações realizadas em 
estabelecimentos comerciais

45,00

30,00

25,00**

3,99

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CARTÕES OMNI

Serviços Sigla Unidade /
Periodicidade Fato Gerador Bene�cios do cartão Bene�cios Visa

ANUIDADE - 
Diferenciada Anual 150,00

Valor da Tarifa (R$)

Cartão Omni Banco e 
parceiros White Label

Disponibilização e u�lização da rede de 
estabelecimentos afiliados, instalada no País e/ou 
exterior, para pagamento de bens e serviços, bem 
como a disponibilização e gerenciamento de 
bene�cios vinculados ao cartão.

Não aplicável a 
esse produto.

Subs�tuição emergencial do cartão 
em caso de perda e roubo: saque 
emergencial; assistência viagem; 
Visa check-out. Os bene�cios 
podem ser alterados a qualquer 
tempo, conforme definição da 
bandeira e consultados através do 
site: h�p://www.visa.com.br/pa-
gue-com-visa/cartoes/cartoes-de-
-credito/visa-classic-detalhes.html


