
VALOR DA TARIFA (R$) PERIODICIDADE

EXPORTAÇÃO/FINANCEIRO/IMPORTAÇÃO - CÂMBIO PRONTO

Edição de contrato de câmbio de contratação, prorrogação, alteração ou cancelamento 750,00 por evento

Registro de Cademp junto ao Banco Central 1.500,00 por registro

Registro de RDE-IED/ROF junto ao Banco Central 2.500,00 por registro

Alteração de Cademp/RDE-IED/ROF 1.500,00 por alteração

Valor (R$) Periodicidade

Cancelamento de carta de crédito de importação 500,00 cancelamento

Discrepância 500,00 por negociação

Emenda sem prorrogação 500,00(1) por emenda

Negociação, a partir do 2° jogo de documentos 800,00(2) por negociação

Valor (R$) Periodicidade

Devolução de ordem de pagamento 250,00 por devolução

Transferência de ordem de pagamento recebida 250,00 por transferência

Valor (R$) Periodicidade

4 Registro (manuseio de documentos) para exportação e/ou importação 1.000,00 por registro

(2) serão adicionados a este valor todos os custos cobrados pelo banqueiro no exterior.  

1 - Relação dos Serviços Tarifados e Respectivos Valores  Vigentes - Valores máximos estabelecidos em conformidade com a Resolução nº 3.919, de 25/11/2010, do Banco Central do Brasil;

2 - Os valores das tarifas foram estabelecidos pela própria Instituição;

3 - Tarifas sujeitas a alterações conforme legislação em vigor.

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

Banco Alfa: 0800 772 3343 (dias úteis, das 08:00hs às 18hs)

Ouvidoria: 0800 722 0140

Exclusivo para deficientes auditivos e de fala

SAC: 0800 770 5244 

Ouvidoria: 0800 770 5140

(4) contratos de câmbio de exportação vencidos - repasse (pró-rata) ao cliente dos custos ref. aos tributos devidos por força da legislação. 

(1) emendas com prorrogação de prazos e/ou aumento de valor serão cobradas mediante as condições de mercado vigentes por ocasião da prorrogação/aumento.

(3) depesas de banqueiro serão repassadas ao cliente com base na taxa de venda da moeda estrangeira mais o Imposto de Renda, IOF e Cide.  

COBRANÇA DOCUMENTÁRIA DE EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO
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ORDENS DE PAGAMENTO

CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTAÇÃO

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A

LISTA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS DE CÂMBIO/COMÉRCIO EXTERIOR

TABELA DE TARIFAS -  PESSOA  JURÍDICA - VÁLIDA A PARTIR DE 25/05/2019


