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Quadro de Tarifas       

☐ Financiamento (CDC)      ☐ Arrendamento Mercantil (Leasing)      ☐ Finame

Serviços à Pessoa Física e Jurídica

Tarifa de Confecção de Cadastro - PF (Produto: CDC)
a partir de 01/Fev/22 

R$ 847,00

Tarifa de Contratação – PJ (Produtos: CDC e Leasing) vigente: até R$ 2.100,00

Tarifa de Contratação – PJ (Produto: Finame)
a partir  de 01/Fev/22

R$ 3.016,00

Tarifa de Avaliação, reavaliação e substituição de bens – PF 
(Produtos: CDC e Leasing)

a partir de 01/Fev/22 

R$ 639,00

É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada dos 

valores devidos, total ou parcialmente, com desconto 

proporcional dos juros remuneratórios incidentes à taxa 

prevista nas condições específicas e demais acréscimos 

do contrato de financiamento de veículos. (Art. 52, §2º da 

Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990).

Central de Atendimento Itaucred:

Capitais e regiões metropolitanas: 4002-0234

Demais localidades: 0800 729 0234

Horário de atendimento das 7h30 às 22h e aos sábados das 

7h30 às 15h. Aos domingos, atendimento eletrônico.

SAC Banco Itaú: 0800 722 5803

Ouvidoria Corporativa: 0800 570 0011. Horário de 

atendimento nos dias úteis das 9h às 18h.

Serviços ao cliente na internet: www.itau.com.br

Esta empresa também presta serviços para: Itaú Unibanco 

e Banco Itaucard. Consulte previamente a disponibilidade dos 

produtos nesta revenda.

Caso tenha interesse em efetuar portabilidade da operação 

contratada, procure a instituição escolhida e formalize a 

solicitação.

“O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (BACEN) é formado por informações de operações de crédito contratadas, nos termos da regulamentação vigente. A sua finalidade é prover ao BACEN informações para monitoramento do crédito no sistema financeiro e

fiscalização, além de viabilizar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras. As consultas ao SCR são realizadas mediante prévia autorização do cliente e os dados sobre o montante das suas dívidas a vencer e vencidas, inclusive em atraso e baixadas com prejuízo, bem como o

valor das coobrigações que tenha assumido e das garantias que tenha prestado são fornecidos ao BACEN e registrados no SCR. O cliente poderá ter acesso, a qualquer tempo, aos seus dados no SCR pelos meios disponibilizados pelo BACEN, inclusive seu site e, em caso de divergência,

pedir sua correção, exclusão ou registro de manifestação de discordância, bem como cadastramento de medidas judiciais, mediante solicitação à central de atendimento da instituição que efetivou o registro dos dados no SCR.”

*Atualizado em: Jan/2022

http://www.itau.com.br/

