
 

 

PUBLIC 

 

Banco HSBC S.A. 

Tabela Padrão de Tarifas (Standard Fees Table) 

Dezembro (December) 2022 
 

 

HSBC Global Payment Solutions (GPS) 
 

 
Conta Corrente 

(Deposit Demand Accounts) 
 

Serviço  

(Service) 

Unidade  

(Unit) 

Periodicidade 

(Periodicity) 

Preço R$  

(Price R$) 

Extrato CNAB 

(Eletronic Statement (CNAB 240)) 

por conta  

(per account) 

por mês  

(per month) 
100,00 

Extrato SWIFT 

(SWIFT Statements (MT940)) 

por conta  

(per account) 

por mês  

(per month) 
300,00 

Manutenção de Conta Ativa  

(Active Account Maintenance) 

por conta  

(per account) 

por mês  

(per month) 
50,00 

Manutenção de Conta Inativa  

(Inactive Account Maintenance) 

por conta  

(per account) 

por mês  

(per month) 
40,00 

Confecção de Ficha Cadastral  

(Registration Form) 

por cliente  

(per client) 

por evento  

(per event) 
40,00 

Manutenção de Ficha Cadastral  

(Registration Form Maintenance) 

por cliente  

(per client) 

por ano  

(per year) 
40,00 

Zero Balance Account  

(Zero Balance Account) 

por conta  

(per account) 

por mês  

(per month) 
50,00 

 
Canais Eletronicos 
(E-Channels) 
 

Serviço  

(Service) 

Unidade  

(Unit) 

Periodicidade 

(Periodicity) 

Preço R$  

(Price R$) 

Manutenção do HSBCnet  

(HSBCnet Maintenance) 

por cliente  

(per client) 

por mês  

(per month) 
150,00 

Licença de Usuário Ativo no HSBCnet 

(HSBCnet Active User License) 

por usuário  

(per user) 

por mês  

(per month) 
90,00 

Habilitação e/ou Substituição de Token 

(Token Enablement and/or Replacement) 

por token  

(per token) 

por evento  

(per event) 
100,00 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

PUBLIC 

Transferências e Pagamentos 

(Transfers and Payments) 
 

Serviço  

(Service) 

Unidade  

(Unit) 

Periodicidade 

(Periodicity) 

Preço R$  

(Price R$) 

Emissão de TED Online  

(Online Wire Transfer) 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
20,00 

Emissão de TED Agendada  

(Scheduled Wire Transfer) 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
20,00 

Emissão de DOC  

(ACH Transfer) 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
15,00 

Tranferência entre Contas  

(Book Transfer) 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
2,00 

Pagamento de Boleto  

(Boleto Payment) 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
5,00 

Pagamento de Concessionárias  

(Utilities Payment) 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
1,40 

Pagamento de Tributos  

(Tax Payment) 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
1,40 

Pagamento Manual  

(Manual Payment) 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
100,00 

Regeração de arquivo retorno de pagamento 

(Regeneration of Payment Return File) 

por arquivo  

(per file) 

por evento  

(per event) 
11,22 

Varredura de Boletos (por boleto) (Boleto 

Electronic Presentment (online)) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
10,00 

Varredura de Boletos (por arquivo) (Boleto 

Electronic Presentment (via file)) 

por arquivo  

(per file) 

por evento  

(per event) 
1.000,00 

Comprovante de Pagamento  

(Proof of Payment Issuance) 

por 

comprovante 

(per proof) 

por evento  

(per event) 
2,00 

2ª Via de Comprovante Pagamento  

(Proof of Payment Reissuance) 

por 

comprovante 

(per proof) 

por evento  

(per event) 
40,00 

Tarifa de Desencaixe de Pagamento (Payment 

"Desencaixe" Fee) 

Por R$ 

100.000,00 (per 

R$ 100.000,00) 

por evento  

(per event) 300,00 

Cancelamento / Exclusão de Pagamento 

(Payment Exclusion / Cancel) 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
10,00 

Pagamento Swift  

(Swift Payment) 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
150,00 

PIX - Pagamento/ Transferencia 

PIX - Instant Payment 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
9,00 

PIX – Pagamento Recebido 

PIX – Payment Received 

por transação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
15,00 

PIX – API 

PIX - API 

por mês  

(per month) 

por mês  

(per month) 

Orçamento 

Request Quote 

  

 



 

 

PUBLIC 

Cobrança 

(Incoming Bill Payments) 
 

Serviço  

(Service) 

Unidade  

(Unit) 

Periodicidade 

(Periodicity) 

Preço R$  

(Price R$) 

Emissão de Boleto pelo HSBC  

(Boleto Issuance by HSBC) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
15,00 

Emissão de Boleto pelo Cliente  

(Boleto Issuance by Client) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
12,00 

Emissão de Boleto via E-mail  

(Boleto Issuance via E-mail) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
10,00 

Emissão de Boleto via Borderô  

(Boleto Register via Bordereau) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
10,00 

Reativação de Boleto Baixado por Decurso de 

Prazo 

(Reactivation of "Boleto Baixado" due to 

Overdue Deadline) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
6,00 

Manutenção de Boleto Vencido  

(Overdue Boleto Management) 

por boleto  

(per boleto) 

a cada 30 dias 

(each 30 days) 
7,00 

Outras Ocorrências, Instruções, Alterações, 

Declarações e Consultas de Boletos (Other 

Boletos Ocurrencies, Instructions, 

Amendments, Statements and Queries) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
6,00 

Transferência para Desconto / Caução 

(Transfer for Discount/Security) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
15,00 

Inclusão/Alteração de Sacador Avalista 

(Inclusion/Change of Guarantor Drawer) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
15,00 

Cobrança Eletrônica Ativa (SMS)  

(Active Collection via SMS) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
5,00 

Cobrança Eletrônica Ativa (E-mail)  

(Active Collection via E-mail) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
5,00 

Aviso de Cobrança por Boleto Vencido 

(Overdue Boleto Notice) 

Por aviso  

(per notice) 

por evento  

(per event) 
6,00 

Aviso de Transferência de Boleto de Carteira 

(Collections Book Transfer Notice) 

Por aviso  

(per notice 

por evento  

(per event) 
6,00 

Baixa de Boletos por Decurso de Prazo 

("Baixa de Boletos" due to Overdue Deadline) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
6,00 

Boletos Baixados por Contabilidade 

("Baixa de Boletos" by Accounting) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
11,00 

Baixa Operacional de Boletos na CIP 

("Baixa Operacional" at CIP) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
6,00 

Boletos Baixados por Negativação 

("Baixa de Boletos" due to Negative Note at 

Credit Bureau) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
9,00 

Liquidação Boleto Registrado  

(Registered Boleto Settlement) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
6,00 



 

 

PUBLIC 

Solução de Recebíveis Customizada 

Receivables Custom Solution 

por mês  

(per month) 

por mês  

(per month) 

Orçamento 

Request Quote 

 SERASA - Serviço de Negativação Expressa 

(Entrada) 

(SERASA - Negative Note at Credit 

Bureau (inclusion)) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
10,00 

SERASA - Serviço de Negativação Expressa 

(Exclusão/Liquidação) 

(SERASA - Negative Note at Credit 

Bureau (Exclusion/Settlement)) 

por boleto  

(per boleto) 

por evento  

(per event) 
11,00 

 
 
 

HSBC Global Trade and Receivables Finance (GTRF) 
 

Emissão de Garantia e Standby 

(Letter of Credit) 
 

Serviço  

(Service) 

Unidade  

(Unit) 

Periodicidade 

(Periodicity) 

Preço R$  

(Price R$) 

Emissão  
(Issuance) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
1.000,00 

Alteração de Prazo e/ou Valor  

(Tenor and amount amendment) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
400,00 

Outras Modificações  
(General amendments) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
200,00 

Cancelamento  
(Cancelation) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
500,00 

Negociação / Pagamento  
(Negotiation, payment) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
500,00 

Emissão de Draft  

(Draft issuance) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
500,00 

Mensagem Swift de Emissão (extensa) 

(Long Swift messages) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
200,00 

Outras Mensagens SWIFT (curta) 

(Short Swift messages – Tracers) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
200,00 

Análise de texto  
(Text analyses) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PUBLIC 

 
 
HSBC Markets and Securities Services 

 

Registro de Operações Financeiras (ROF) 
(Financial Transaction Registration) 
 

Serviço  

(Service) 

Unidade  

(Unit) 

Periodicidade 

(Periodicity) 

Preço R$  

(Price R$) 

 Registro 
(Registration) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
5.000,00 

Manutenção  

(Maintenance) 

Por operação 

(per transaction) 

por evento  

(per event) 
5.000,00 

 


