TABELA DE TARIFAS

TABELA AFIXADA EM 31/10/2017 | VIGÊNCIA A PARTIR DE 31/10/2017

OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Serviços

Sigla

Cadastro
Confecção de Cadastro
para início de relacionamento

Fato Gerador

Valor da Tarifa (R$)

Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais,
e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da contratação
de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.

CADASTRO

1.500,00

CARTÃO DE CRÉDITO
Serviços

Sigla

Canais de Entrega

2° via CARTÃO
CRÉDITO

-

Anuidade
Cartão Básico

ANUIDADE
Nacional

Utilização de canais
de atendimento
para retirada em
espécie

Fornecimento de
2º via de cartão
com função crédito

Fato Gerador

Valor da Tarifa (R$)

Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de pedidos de reposição
formulados pelo detentor do cartão, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não
imputáveis à instituição emitente.

15,00

Nacional

Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país, para o pagamento de bens
e serviços, cobrado no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança.

150,00

RETIRADA País

No País

Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no País para retirada
em espécie na função crédito.

15,00

RETIRADA Exterior

No Exterior

Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no exterior para retirada
em espécie na função crédito ou débito.

20,00

SERVIÇOS DIFERENCIADOS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / CARTÃO DE CRÉDITO
Serviços

Valor da Tarifa (R$)

Unidade / Periodicidade

Fornecimento de plástico de cartão de crédito em formato personalizado - acessório vestível.

por evento

49,90

Avaliação, Reavaliação e Substituição de bens recebidos em garantia.

por evento

1.400,00

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos.

por evento

100,00

Fornecimento de atestados, certificados e declarações

por evento

50,00

CARTÃO DE CRÉDITO
Serviços

Unidade / Periodicidade

Valor da Tarifa (R$)

Fornecimento emergencial de 2º via de cartão de crédito

por evento

45,00

Coleta e entrega em domicilio ou outro local

por evento

30,00
3,99

Envio de mensagem automática relativa à movimentação ou lançamento em cartão de crédito
Sigla

Serviços

Unidade /
Periodicidade

Cartão Private Label
(decorrente de acordo
com empresa comercial)
Cartão Private Label
(decorrente de acordo
ANUIDADE com Rede Uze e Amanco) Diferenciada

Cartão Trigg

por mês, para transações realizadas em estabelecimentos comerciais

Fato Gerador

Benefícios
do Cartão

Benefícios Visa

Valor da Tarifa (R$)

Anual

Vantagens exclusivas
Disponibilização e utilizaçao da rede de estabelecimentos afiliados, instalada no(s) estabelecimento(s)
Não aplicável a esse produto.
no País e/ou no exterior, para pagamento de bens e serviços, bem como indicado(s) no cartão
a disponibilização e gerenciamento de benefícios vinculados ao cartão.
e Fatura Premiada.

150,00

Anual

Disponibilização e utilizaçao da rede de estabelecimentos afiliados, instalada Vantagens exclusivas
no País e/ou no exterior, para pagamento de bens e serviços, bem como no(s) estabelecimento(s)
Não aplicável a esse produto.
indicado(s) no cartão
a disponibilização e gerenciamento de benefícios vinculados ao cartão.
e Fatura Premiada.

150,00

Anual

Disponibilização e utilizaçao da rede de estabelecimentos afiliados, instalada
no País e/ou no exterior, para pagamento de bens e serviços, bem como Créditos na fatura.
a disponibilização e gerenciamento de benefícios vinculados ao cartão.

Substituição emergencial
do cartão em caso de perda
e roubo; Saque emergencial;
Garantia estendida; Compra
Protegida; Proteção de preço.

200,00

Os valores máximos das tarifas foram estabelecidos pela OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento, CNPJ: 92.228.410/0001-02, de acordo com a Resolução 3919 de 25/11/2010,
do Conselho Monetário Nacional.

OMNI S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
LEASING
Serviços

Sigla

Cadastro
Confecção de Cadastro
para início de
relacionamento

CADASTRO

Fato Gerador

Valor da Tarifa (R$)

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 decorrente da contratação de operação de crédito
ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.

1.500,00

SERVIÇOS DIFERENCIADOS
Unidade/Periodicidade
por evento

Valor da Tarifa (R$)

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos.

por evento

100,00

Aditamento de Contratos (substituição do bem em operações de Arrendamento Mercantil)

por evento

1.400,00

Serviços
Avaliação, Reavaliação e Substituição de bens recebidos em garantia.

1.400,00

Os valores máximos das tarifas foram estabelecidos pela OMNI S/A Arrendamento Mercantil, CNPJ: 18.846.364/0001-52, de acordo com a Resolução 3919 de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional.

INFORMAÇÕES DO CUSTO TRIBUTÁRIO CONFORME LEI 12.741/12
TARIFAS, LEASING
E DEMAIS SERVIÇOS

RECEITAS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

IOF

PIS

0,65%

PIS

0,65%

COFINS

4,00%

COFINS

4,00%

* Operações de Seguros ...............................................entre 0% e 7,38%
* Operações de Câmbio ...............................................entre 0% e 6,38%
* Operações de Títulos e Valores Mobiliários ................entre 0% e 1% ao dia
* Operações de Crédito: (i) operações de principal definido: de 0% a 0,0082% ao dia,
limitado a 365 dias + 0,38% de alíquota adicional; (ii) operações sem principal definido: de 0% a 0,0082% ao dia sobre
os saldos devedores diários + 0,38% de alíquota adicional sobre o somatório do acréscimo diário do saldo devedor.

ISS

de 2% a 5%1

1. De Acordo com a legislação municipal aplicavel.
PORTABILIDADE DE CRÉDITO - Caso tenha interesse em efetuar a portabilidade da operação contratada, procure a instituição escolhida e formalize a solicitação.

Av. São Gabriel, 555 - 5º andar - São Paulo / SP
www. omni.com.br
Central de Relacionamento: 4004 3500 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 701 3500 (demais regiões).
Central de Cobrança e Negociação: 3003 2119 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 701 0471 (demais regiões).
SAC: 0800 727 0885
Ouvidoria: 0800 701 0412
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 888 3588
Banco Central do Brasil: 0800 979 2345

