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As informações contidas neste documento são de propriedade do Banco XP

Serviços DIFereNCIADOS 

Nome do serviço



Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia - Taxa de gestão de garantias



Controle de Garantias – Taxa de Implantação



Controle de Garantias – Taxa mensal fixa



Serviços especiais (ex.: câmbio, incluindo operações simultâneas; administração financeira; 

escrituração; custódia; etc.)

Valor máximo



3% do valor contratado



5% do valor da garantia ou R$ 20.000,00 -  o que for maior



5% do valor da garantia ou R$ 15.000,00 -  o que for maior



Conforme negociação

Cadastro

Nome do serviço



Abertura de conta

Valor



Zero

crédito

Nome do serviço



Tarifa de abertura de crédito

Valor máximo



6% do valor do contrato

Operações de câmbio

Nome do serviço



Contratação de contrato de câmbio



Alteração/Prorrogação



Baixa/Cancelamento



Utiliza da PCAM 500 na edição/alteração/regularização de contrato - Export./Import./Financeiro



Emissão de ROF/RDE/IED (Registro de Operações Financeiras)

Valor máximo



R$ 300,00 por contrato



R$ 100,00 por contrato



R$ 300,00 por contrato



R$ 100,00 por ocorrência



R$ 1.000,00 por registro



Contrato de câmbio

Ordem de pagamento

Nome do serviço



Envio para o exterior (Importação/Financeiro)



Recebimento do exterior (Exportação/Financeiro)



Transferência de ordens de pagamento para outros bancos


Valor máximo



R$ 100,00 por envio



R$ 100,00 por recebimento



 R$ 100,00 por envio
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Atendimento ao Cliente

4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas)


 0800 880 3710 (demais regiões).

Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30.



Ouvidoria

0800 722 3710.


Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.



www.xpi.com.br/atendimento
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