
CANAIS DE ENTREGA SIGLA NO EXTRATO VALOR DA 
TARIFA

FATO GERADOR DA COBRANÇA

1
1.1 CADASTRO Vedada a 

cobrança 
(Resolução 
3.211, de 
30.06.04)

Exclusivamente, 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 de
conta-corrente de depósitos, conta de
depósitos de poupança e operações de
crédito e de arrendamento mercantil.

1.2 CADASTRO Isento Atualização de dados cadastrais para
atendimento da regulamentação acerca da
política de "conheça seu cliente", cobrada no
máximo duas vezes ao ano.

2

2.1
2.1.1 Fornecimento de 2ª via 

com função de débito
Correspondentes no País                                
Central de Atendimento

TAR.CARTÃO R$ 7,00 Confecção e emissão de novo cartão com
função débito, restrito a casos de pedidos de 
reposição formulados pelo detentor da
conta, decorrente de roubo ou furto e outros
motivos ão imputáveis à instituição emitente.

2.2
2.2.1 Saque de conta de 

depósitos à vista 
Correspondentes no País TAR SAQUE-COBAN R$ 1,00 Saque em empresa representante de

instituição financeira, atuando como
correspondente, além do número de saques
permitidos gratuitamente por mês
(gratuidade não cumulativa).                                                                                  

 Terminal de auto-
atendimento 
compartilhado BB

TARIF SAQUE-TAA R$ 0,50 Saque em terminal de auto-atendimento de
instituição financeira compartilhada.                                                                      

2.3
2.3.1 Fornecimento de 

extrato mensal de 
conta de depósitos à 
vista (a partir do 5º)

Correspondentes no País TAR EXTR DO MES /               
TAR EXTR DO MES ANT

R$ 0,80 Fornecimento de extrato com a
movimentação do mês em empresa
representante de instituição financeira,
atuando como correspondente (C), além do
número permitido gratuitamente por mês
(gratuidade não cumulativa).

2.3.2 Fornecimento de 
extrato mensal de 
conta de depósitos à 
vista para um período

Correspondentes no País TAR EXTR ULT MES R$ 0,80 Fornecimento de extrato com a
movimentação de um período em empresa
representante de instituição financeira,
atuando como correspondente (C), além do
número permitido gratuitamente por mês
(gratuidade não cumulativa).

(C) Correspondentes no país

OBS: O Banco Popular do Brasil não fornece serviços relativos ao uso de cheques.

SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUES E OUTROS PAPÉIS Valor-limite

Tabelas de Prazos dos Cheques Compensáveis R$ 299,99

Tabela I - Sistema Local e Sistema Integrado Regional de Compensação (SIRC)

Prazos (contados do dia útil seguinte ao do depósito) Valor do cheque depositado

Acima do Valor-Limite   Até o Valor-Limite

Prazo de bloqueio dos valores depositados   Um dia útil   Dois dias úteis

Prazo de entrega, ao depositante, de cheque devolvido   Três dias úteis   Quatro dias úteis

Tabela II - Sistema Nacional de Compensação

Praça de acolhimento do depósito Praça sacada do cheque

Integrada ao SIRC de São Paulo Não integrada ao SIRC de São Paulo

Prazos de bloqueio dos valores depositados (contados do dia útil seguinte ao do depósito)

Integrada ao SIRC de São Paulo Prazos da Tabela I Três dias úteis

Não integrada ao SIRC de São Paulo Três dias úteis Quatro dias úteis

Prazos de entrega, ao depositante, de cheque devolvido (contados do dia útil seguinte ao do depósito)

Integrada ao SIRC de São Paulo Prazos da Tabela I Cinco dias úteis

Não integrada ao SIRC de São Paulo Até cinco dias úteis Até sete dias úteis

(1) Os prazos de bloqueio indicados nas tabelas I e II serão acrescidos como segue, em função das ocorrências abaixo:

   a) de um dia útil, se ocorrer feriado local na praça sacada, durante o período normal de bloqueio;

   b) de dois dias úteis, no caso de depósito envolvendo praça de acesso normal não integrada a SIRC;

   c) do número de dias úteis que durar a inoperância de transporte, comunicada tempestivamente pelo Executante do Serviço de Compensação (Banco do Brasil S.A)

(2) O prazo de bloqueio de depósito em cheque envolvendo praça de difícil acesso é de vinte dias úteis.

(3) O cheque devolvido deve ser entregue ao depositante na agência onde efetuado o depósito.Os prazos de entrega de cheques devolvidos indicados nas

 tabelas I e II consideram situação de normalidade.Nas hipóteses das ocorrências de que trata o item (1), o prazo máximo corresponderá:

    a) Sistemas Locais e SIRC (tabela I): ao prazo de bloqueio, considerados os acréscimos previstos no item (1), mais dois úteis; 

    b) Sistema Nacional de Compensação (tabela II):ao dobro do prazo de bloqueio, também considerados os acréscimos previstos no item (1), menos um dia útil.

 Central de Atendimento Banco Popular: Grande São Paulo 4004-2929, Demais Localidades 0800-729-2929

SAC: Serviço Atendimento Consumidor BPB 0800-729-0722       Ouvidoria: 0800729-5678

Deficiente auditivo ou de fala 0800-729-0088   Central de Atendimento do Banco Central: 0800-979-2345

Acesse o site: bancopopulardobrasil.com.br

Consulta

LISTA DE SERVIÇOS 
PRIORITÁRIOS

                 TABELA DE TARIFAS - II

CADASTRO
Confecção de cadastro para 
início de relacionamento

Renovação de cadastro

CONTA DE DEPÓSITOS

Cartão

Saque


