ANEXO II - REGULAMENTO PARA ABERTURA, MANUTENÇÃO, MOVIMENTAÇÃO,
ENCERRAMENTO DE CONTAS DE DEPÓSITO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS PELO BANCO TOPÁZIO S.A.
PACOTE DA CONTA CORRENTE TOPÁZIO
O objeto deste ANEXO é estabelecer os termos e as condições gerais que disciplinam os
direitos, obrigações e responsabilidades decorrentes da contratação e utilização do Pacote
Conta Corrente Adicionais (o “Pacote Adicionais”).
1. Especificação do Pacote
1.1. Os Pacotes Adicionais consistem em um conjunto de tarifas referentes a disponibilização de
recursos operacionais para que o CLIENTE possa realizar operações específicas em sua conta
corrente, cujos critérios serão definidos conforme o perfil de operação contratada.
1.2. Uma vez contratado, o Pacote Adicional será complementar ao Pacote de Serviços utilizado
pelo CLIENTE.
2. Contratação e Responsabilidades do CLIENTE
2.1. O CLIENTE pode optar pela contratação do Pacote Topázio por meio de quaisquer dos
Canais do Comunicação, comprometendo-se a pagar ao BANCO os valores devidos pelo Pacote
Topázio contratado;
3. Pagamento da Tarifa
3.1. O CLIENTE pagará ao BANCO a tarifa mensal de acordo com o Pacote Topázio escolhido
pelo CLIENTE (a “Tarifa Mensal”).
3.2. O valor da Tarifa Mensal será debitado mensalmente na Conta Corrente, na data de
vencimento contratada, conforme disposto no Capítulo 17 do Regulamento.
3.3. Em caso de atraso no pagamento, seja por insuficiência de fundos ou por outros motivos
que inviabilizam o pagamento tempestivo da Tarifa Mensal, os serviços previstos neste Anexo
serão automaticamente suspensos, sem a necessidade de qualquer espécie de aviso prévio,
ficando ainda o CLIENTE sujeito ao pagamento dos encargos decorrentes da mora, sendo multa
moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração,
além de correção monetária pela variação positiva do IGPM/FGV ou outro índice que vier a
substituí-lo.
3.4. O BANCO poderá, a seu critério, disponibilizar outros meios para pagamento da Tarifa
Mensal.
3.5. A Tarifa Mensal, e eventuais descontos aplicáveis, poderão ser modificados a qualquer
tempo pelo BANCO, mediante o envio de comunicação prévia ao CLIENTE por meios dos
Canais de Relacionamento.
4. Cancelamento do Serviço
4.1. O BANCO ou o CLIENTE poderão, a qualquer tempo, cancelar o Pacote Topázio por meio
dos Canais de Relacionamento.
Este Anexo II é vinculado ao Regulamento, de modo que ambos devem ser considerados
sempre em conjunto.
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