TABELA DE TARIFAS - PESSOA FÍSICA
Lista de Serviços

Tarifas válidas a partir de 13/12/2019
Canais de Entrega

Unidade de
Cobrança

Histórico no Extrato

Fato Gerador da Cobrança

Valor Máximo (R$ ou %
quando indicado) (1)

Valor Máximo (R$ ou %
quando indicado) (2)

400,00

1.000,00

Por evento

Periodicidade

1. CADASTRO
1.1. Confecção de cadastro para início de relacionamento

por cliente

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 de operação de crédito ou de abertura de
relacionamento para investimentos

2. CONTA DE DEPÓSITOS
n/a
3. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
3.2. Transferência Eletrônica Disponível (TED) Pessoal

Presencial ou carta

por operação

TEDpessoal

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 envio de solicitação por carta

20,00

20,00

Por evento

3.2. Transferência Eletrônica Disponível (TED) Internet

Internet

por operação

TEDinternet

Realização de transferência de recursos por meio de TED pela internet

20,00

20,00

Por evento

por operação

n/a

Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos seis meses através de
consulta pela internet.

Isento

Isento

Por evento

por operação
por operação
por evento

"RENOVAÇÃO DE CONTR. EMPRESTIMO"
"SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA"
"AVALIAÇÃO DE GARANTIA IMÓVEIS"

Tarifa cobrada quando da renegociação da dívida
Tarifa cobrada quando solicitada substituição de garantia pelo cliente
Avaliação de garantia de imóvel para operação de crédito

9.1. Coleta e entrega em domicílio ou outro local

por evento

COLETA / ENTREGA DOCUMENTOS

9.2. Vans (accestage e outros)

por evento

"TRANSMISSÃO DE DADOS"

6. EXTRATO DE CONTA
6. Consulta
8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.2. Renegociação de dívida
8.3. Substituição de garantia
8.7. Avaliação de garantia imóvel

Presencial ou internet

5% do saldo devedor
5.000,00
50.000,00

2% do saldo devedor
2.000,00
-

Por evento
Por evento
Por evento

9. OUTROS SERVIÇOS
Coleta e entrega de documentos, por solicitação do cliente, em domicílio,
endereço comercial ou outro local
Preparação de sistemas para envio de duplicatas ou consulta a informações

(1) Tarifa válida a partir de 13/12/2019
(2) Tarifa válida até 12/12/2019
Presencial: Inclui recepção de instrução por carta
n/a : não aplicável
A BRK Financeira S.A. CFI não disponibiliza pacote de serviços, pois não possui conta de depósitos à vista, cartão de crédito ou poupança. Tarifas estabelecidas em conformidade com a Resolução 3919/2010 e alterações posteriores do Conselho Monetário Nacional.

Rua Joaquim Floriano, 466 - Itaim Bibi - Ed. Corporate - 13º andar - salas 1302 e 1303 - CEP 04534-002 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: (11) 2198-9729 - www.brk.com.br
OUVIDORIA: 0800 724 2233 / ouvidoria@brk.com.br
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00, exceto feriados

200,00
300,00

De acordo com reembolso
de custos
Negociação

Por evento
Por evento

