Tabela de Tarifas
Em vigor a partir de 01/Jan/2018

CONTAS CORRENTES
Taxa de Manutenção mensal
Conta Inativa (inativa por 360 dias)
Encerramento de conta
Conta Restrita/Controlada (1)
Conta Negativa (cobrança mínima) (2)
Extrato de conta (via Internet Banking)
Cópia de: Extrato de conta (vide forma de envio)
Talonário de cheques
Conta Pessoa Física (100 cheques)
Conta Pessoa Jurídica (250 cheques)
Entrega Especial (taxa Adicional)
Solicitação de Urgência (taxa Adicional)
Taxas relacionadas a cheques
Cópia de: Imagem de cheque (vide forma de envio)
Cheques Devolvidos
Sustar Cheques (período de 6 meses)
Taxas ACH (Câmara de Compensação Automática)
ACH Devolvido
Cartão de Débito
Anuidade
Reposição do Cartão
Reposição da Senha (PIN)
Reposição da Senha (PIN) por telefone (sistema automatizado)
Solicitação de Urgência (adicional aos valores acima)
Saques
EUA (3)
Internacional (3)
Consulta de saldo (EUA/Internacional)
Pontos de Venda (POS)
EUA (3)
Internacional (3)
Pedido de sustação de pagamento
Pedido de segunda via de recibo
Forma de envio
Serviço de Courier – Entrega padrão
Serviço de Courier – Entrega Urgente
Limites diários para transações
Saques (em caixas eletrônicos) (4)
Pontos de Vendas (POS)
Limite total diário disponível (incluindo saques e compras)
Cartão de Crédito
Serviço de Courier – Entrega padrão
Serviço de Courier – Entrega Urgente
OPERAÇÕES DE CREDITO
Empréstimos
Processamento de Empréstimo
Pagamento de Empréstimo em atraso
Processamento de Contrato de Garantia (pledge Agreement)
Garantias (Carta de Crédito Standby)
Aviso
Emissão (5)
Confirmação
Emenda
Cancelamento
Discrepâncias
COBRANÇA DE CHEQUES (Clean Collection) (6)
Cheques até US$ 1,000.00
Cheques acima de US$ 1,000.00
Cheque devolvido
Consulta (tracer)
Serviço de Remessa (EUA/Internacional)

Tarifa – Dólar americano
$50.00
$50.00
$30.00
$100.00
$35.00
Isenta
$20.00
$40.00
$100.00
Vide forma de envio
$50.00
$20.00
$30.00
$30.00
$50.00
$15.00
$15.00
$15.00
Isenta
$30.00
Isenta
$5.95
Isenta
Isenta
2%
$30.00
$15.00
Vide forma de envio
Vide forma de envio
$500.00
$2,000.00
$2,000.00
Vide forma de envio
Vide forma de envio

$50.00
$25.00
$100.00
$250.00
1.8% a.a (min. $500)
1.8% a.a (min. $500)
$100.00
$500.00
$100.00
$50.00
$100.00
$30.00
$20.00
Vide forma de envio
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ORDENS DE PAGAMENTO
Enviada
VIA INTERNET BANKING
Internacionais (para o Banco do Brasil no Brasil - Reais)
Internacionais (SWIFT – Dólar americano e Outras Moedas)
Domésticas (EUA e Canadá)
Transferências Internas ou entre Agências BB nos EUA (Book Transfers) – Dólar americano
INSTRUÇÕES POR ESCRITO
Internacionais (SWIFT – Dólar americano e Outras Moedas)
Domésticas (EUA e Canadá)
Transferências Internas ou entre Agências BB nos EUA (Book Transfers) – Dólar americano
Recebida
Crédito em Conta (Dólar americano ou outras moedas)
Outros
Cancelamento de ordem de pagamento
Emenda/Correção na ordem de pagamento
Investigação (até 6 meses)
Investigação (mais de 6 meses)
SERVIÇOS GERAIS
Taxa de correspondência retornada (após 3 tentativas)
Mensagem SWIFT – diversos (por item)
Cheque Administrativo (Cashier’s/Official/Certified Check)
Carta especial com Saldo/Referência Bancária/Informações Gerais
Taxa Administrativa
Entrega Especial (Taxa Adicional)
Custos Legais (7)
FORMA DE ENVIO
Serviço de Courier – Entrega padrão
EUA
Internacional
Serviço de Courier – Entrega Urgente
EUA
Internacional

Tarifa – Dólar americano

$20.00
$40.00
$30.00
Isenta
$150.00
$150.00
$150.00
$10.00
$30.00
$30.00
$25.00
$50.00
$50.00
$30.00
$50.00
$50.00
$100.00
ASN
ASN

$30.00
$50.00
$50.00
$90.00

OBSERVAÇÕES:
Contas OFAC são isentas dessa tarifa.
(2)
Serão cobrado juros sobre eventual saldo negativo, além da taxa mínima. Para mais informações sobre juros e forma de cálculo, por favor leia o
documento de Termos e Condições de sua conta corrente.
(3)
Caixas Eletrônicos ou redes (networks) poderão cobrar tarifas adicionais.
(4)
Sujeito a limite de saque estipulado pela operadora do caixa eletrônico.
Para mais informações sobre as tarifas vigentes do Cartão de Débito, por favor consulte os Termos e Condições do Cartão de Débito e o
Informativo sobre Transferências Eletrônicas de Fundos do Cartão de Débito. Este documento pode ser alterado a qualquer momento, e caso isto
ocorra, enviaremos notificação prévia.

(1)

(5)

Esta agência se reserva no direito de cobrar as despesas do banco emissor, quando a carta de crédito especificar que as despesas devem correr
por conta dos beneficiários e se for cancelada, expirada, inutilizada ou não for negociada pelo BB Miami.

(6)

Esta agência se reserva no direito de repassar as tarifas do banco emissor do cheque no exterior - Internacional.
Quando aplicável custos/despesas/honorários advocatícios referente a processo judicial/legal.
ASN – A ser negociada.
As taxas acima não incluem despesas com terceiros que, caso ocorram, serão cobradas separadamente.

(7)

