
Tipo de serviço Descrição Unidade
 Tarifa

Padrão 
 Tarifa Máxima 

 Confecção de ficha cadastral por cliente -               50,00               

 Renovação de ficha cadastral por cliente -               50,00               

 Consultas a serviços de proteção ao crédito por consulta -               -                   

Cheque  Cheque administrativo por cheque 5,00             25,00               

 Abertura de conta por conta -               5.000,00          

 Manutenção de conta ativa por conta/mês -               300,00             

 Manutenção de conta inativa por conta/mês -               -                   

 Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. Especial por operação -               60,00               

 Débito autorizado em conta-corrente por conta/mês -               -                   

 Banco doméstico-conta principal (com limite de acessos) por conta/mês -               50,00               

 Banco doméstico-conta secundária (com limite de acessos) por conta/mês -               20,00               

Banco doméstico (J.P. Morgan Brasil Online Internet 

Banking): implementação e parametrização de contas e 

arquivos

por implementação -               1.000,00          

Banco doméstico (J.P. Morgan Brasil Online Internet 

Banking): sem limite de contas, acessos ou usuários
por CNPJ/mês 30,00           1.000,00          

Implementação SWIFT - Multibank por implementação -               1.000,00          

SWIFT - Multibank Reporting por CNPJ/mês -               1.000,00          

SWIFT - Multibank Payments por CNPJ/mês -               1.000,00          

Implementação Serviços de Integração por CNPJ/mês -               50.000,00        

Manutenção de Serviços de Integração por implementação -               20.000,00        

Juros sobre o saldo devedor por CNPJ/mês 6% ao mês 6% ao mês

Portal Eletrônico de Cash Management
por implementação, por 

portal
- 20.000,00        

Portal Eletrônico de Cash Management Mensalidade, por portal - 5.000,00          

 Transferência Eletrônica Disponível - TED por operação 1,80             30,00               

Pagamento a Fornecedor por operação -               13,50               

Processamento manual de pagamentos* por operação 100,00         150,00             

Transferência entre contas do J.P.Morgan por operação -               30,00               

Captura eletrônica por operação -               3,00                 

Emissão de comprovante eletrônico em lote por operação -               3,00                 

 Em terminal eletrônico por operação -               -                   

 Por outros meios por emissão -               100,00             

 Cópias de microfilmes, microfichas ou assemelhados por emissão -               10,00               

 Entrada por meio magnético por título 1,40             10,00               

Entrada por meio magnético - Carteira Direta por título 1,00             7,00                 

 Manutenção de título vencido por título 1,20             6,00                 

 Envio para protesto por título 6,00             10,00               

 Sustação de protesto por título 6,00             10,00               

 Devolução de título por título -               10,00               

Extrato de carteira por emissão 7,00             10,00               

Processamento manual de boletos por título 7,00             150,00             

Ocorrências, Instruções e Alterações por operação -               15,00               

Carta de anuência para cancelamento de protesto por emissão 10,00           30,00               

Emissão de 2ª via de instrumento de protesto por emissão 10,00           15,00               

 Segunda via de documento por emissão 10,00           200,00             

 Ressarcimento de despesas-telefonema por operação -               5,00                 

 Ressarcimento de despesas-fax por operação -               5,00                 

Outros Serviços

Cadastro

Extrato de Conta

Cobrança

Conta Corrente

Movimentação de 

Recursos

*Processamento manual de pagamentos não inclui emissão de cheques administrativos



Service Type Description Unit
 Standard 

Fee (BRL) 

 Maximum 

Fee (BRL) 

 Client Information - Documentation fulfillment per client -                 50,00              

 Client Information - Documention renew per client -                 50,00              

 Credit Bureau Analysis per event -                 -                 

Check Manager check per check 5,00               25,00              

 Account opening por conta -                 5.000,00         

 Account maintenance per account/month -                 300,00            

 Inactive Account maintenance per account/month -                 -                 

Casual Overdraft, indluding account overdrawn per event -                 60,00              

 Direct account debit per account/month -                 -                 

 J.P. Morgan Brasil Online Internet Banking - Main 

account (Limited access and users)
per account/month -                 50,00              

 J.P. Morgan Brasil Online Internet Banking - Other 

accounts (Limited access and users)
per account/month -                 20,00              

J.P. Morgan Brasil Online Internet Banking - 

Implementation, account and file exchange setup
per implementation -                 1.000,00         

J.P. Morgan Brasil Online Internet Banking - no limit of 

account and users
per company/month 30,00             1.000,00         

SWIFT - Multibank Implementation per implementation -                 1.000,00         

SWIFT - Multibank Reporting per implementation -                 1.000,00         

SWIFT - Multibank Payments per company/month -                 1.000,00         

Integration Services Implementation per company/month -                 50.000,00       

Integration Services Maintenance per implementation -                 20.000,00       

Overdraft interest rate per company/month 6% ao mês 6% ao mês

Cash Management electronic portal
per implementation, 

per portal
- 20.000,00       

Cash Management electronic portal per month, per portal - 5.000,00         

 High value wire (TED) per event 1,80               30,00              

Supplier paymet per event -                 13,50              

Manual payment* per event 100,00           150,00            

Book Transfer (between J.P. Morgan accounts) per event -                 30,00              

Electronic capture per event -                 3,00                

Electronic receipt issuance in batch per event -                 3,00                

 Branch services per event -                 -                 

 Account statement per event -                 100,00            

 Copies of documents related to account statements per event -                 10,00              

 Registered boleto entry per boleto 1,40               10,00              

Registered boleto entry - "Direta" modality per boleto 1,00               7,00                

 Maintenance of matured boleto per boleto 1,20               6,00                

 Protest instruction per boleto 6,00               10,00              

 Protest instruction cancellation per boleto 6,00               10,00              

 Boleto cancellation per boleto -                 10,00              

Portfolio statement per event 7,00               10,00              

Manual boleto entry per boleto 7,00               150,00            

Other instructions on boletos per event -                 15,00              

Protest cancellation letter per event 10,00             30,00              

2nd copy of protest instrument per event 10,00             15,00              

2nd copy of documents per event 10,00             200,00            

 Cost reimbursement - telephone per event -                 5,00                

 Cost reimbursement - fax per event -                 5,00                

Other Services

Client Information

Account Statement

Boleto Collections

Demand Deposit 

Account

Funds Transfers

*Manual payments doesn't include bank checks


