
Tabela de Tarifas
Pix - Pessoa jurídica 



1. Tabela de Tarifas referente ao serviços de Pix – Pessoa Jurídica a partir de 16/11/2020;
2. Campanha de Oferta de incentivo de uso do Pix no BS2 é válida pelo período de 3 (três) meses, a partir de 16/11/2020 para Clientes que cadastrarem a chave (formato CNPJ) no Banco BS2, não serão cobrados os valores acima descritos na tabela de
tarifas, limitados de acordo com as Naturezas Jurídicas abaixo descritas:

a. Empreendedor Individual: 100 (cem) transações de recebimento gratuitos e Pix enviados Ilimita-dos até dia 28/02/2021, sem possibilidade de acúmulo para o mês seguinte;
b. Para as Demais Natureza Jurídicas: 100 (cem) transações de recebimento gratuitos e 100 (cem) transações de Pix Enviados até dia 28/02/2021, sem possibilidade de acúmulo para o mês seguinte;
c. Caso seja excedido os limites acima de cada tipo de Natureza Jurídica será cobrado as transações excedentes de acordo com a tabela acima descrita.

3. Após o término do período da Campanha do item 3 acima descrito, a partir do dia 01/03/2021, será cobrado os valores acima descritos na tabela de tarifas, de acordo com as Naturezas Jurídicas abaixo descritas:
a. Empreendedor Individual:  30 (trinta) transações de Pix recebimento gratuitos por mês, ou seja, será cobrado a partir do 31°. O Envio de Pix é gratuito é ilimitado.
b. Para as Demais Natureza Jurídicas: A partir da primeira transação realizada de acordo com a tabela acima descrita.

4. Desconto Tarifa por Tempo chave PIX: O tempo de chave começa a valer a partir da data de cadastro da chave PIX (CNPJ);
a. Caso a chave PIX (CNPJ) deixe de estar cadastrada no Banco BS2 e volte em um momento futuro o tempo de cadastrado da chave começa a contar novamente da data do novo cadastramento.

5. Para eventuais dúvidas, entre em contato através do 0800 545 5200.

Pix

Lista de serviços referente ao Pix - Pessoa Jurídica

TABELA DE TARIFAS
Data da vigência: 16/11/2020

Os valores das tarifas de serviços foram estabelecidos pelo BS2, de acordo com as 
Resoluções 3.919, de 25/11/2010, do Banco Central CMN- Conselho Monetário Nacional.

Tempo de permanência de chave:
Tarifa PIX 
Recebido Preço Mínimo: Preço Máximo

1 a 30 dias

31 a 180 dias

181 a 360 dias

Acima de 360 dias

0,99%

0,89%

0,79%

0,69%

R$ 0,50

R$ 0,50

R$ 0,50

R$ 0,50

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

Tarifa PIX 
Enviado Preço Mínimo: Preço Máximo

0,99%

0,89%

0,79%

0,69%

R$ 0,50

R$ 0,50

R$ 0,50

R$ 0,50

R$ 4,00

R$ 4,00

R$ 4,00

R$ 4,00

Sem Chave/CNPJ cadastrado 0,99% R$ 0,50 R$ 50,00 0,99% R$ 0,50 R$ 4,00




