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Cuidar de dinheiro exige transparência. A gente traz aqui tudo o que você
precisa saber sobre as tarifas e as taxas da N26 Brasil.

Vem ver.

TARIFAS DA CONTA E DO CARTÃO N26

Abertura da conta Grátis

Manutenção da conta Grátis

Adicionar dinheiro por Pix Grátis

Pagamento de boleto bancário Grátis

Emissão de cartão da conta (virtual) Grátis

Emissão de cartão de crédito (virtual) Grátis

Anuidade do cartão de crédito Grátis

1ª via do Cartão N26 (físico) Grátis

2ª via do Cartão N26 (físico)
Em caso de roubo ou furto do seu cartão físico, essa tarifa pode ser isentada.
Vem conversar com a gente, nesse caso.

R$25,00

Saque com o cartão da conta
Tarifa única por saque. Usa o dinheiro que já está na sua Conta N26.

R$ 6,50

Saque por meio de Pix Saque/Troco R$ 6,50
A partir da 9a transação

Saque no cartão de crédito
Tarifa única por saque. Aparece na fatura do seu cartão de crédito.

R$ 6,50

Avaliação emergencial de crédito R$ 25,00



TAXAS E JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO

Juros de crédito rotativo
Se você não pagar o valor da fatura integral, o "rotativo" é o juros que
vai ser cobrado sobre o valor não pago.

10,5% ao mês

Juros de parcelamento da fatura
Se você decidir parcelar o valor total ou parcial da fatura.

7,5% ao mês

Juros de parcelamento pós-rotativo
Se você ficar mais de 1 mês no rotativo, o valor que falta pagar é
automaticamente parcelado a uma taxa menor que a do rotativo.

9,5% ao mês

Em caso de atraso:
juros (mesma taxa do rotativo) + mora de 1% ao mês

11,5% ao mês

Multa por atraso 2% do valor em atraso

IOF inicial
IOF é um Imposto cobrado sobre qualquer operação financeira. O IOF Inicial
é multiplicado pelo saldo devido em rotativo, parcelado ou atraso logo no
momento de refinanciamento.

0,38%
no saldo a ser financiado

IOF diário
Este IOF é aplicado diariamente no saldo em rotativo, parcelado ou atraso
na fatura.

0,008% ao dia

Juros no saque com cartão de crédito
Se você sacar usando o crédito, o valor sacado vai ter a cobrança desta taxa
até a data de pagamento da fatura.

9,5% ao mês

Cada tarifa serve, na prática, para repor custos que temos com fornecedores e
impostos. Ao longo do tempo a gente quer entender, junto com você, se
alguma mudança nessas tarifas poderia ajudar na sua prática de fincare.
Qualquer coisa comenta com a gente nas redes sociais ou chat do app.

Para entender melhor sobre outros pontos do cartão, você pode olhar o nosso
Contrato de Conta e Cartão (tá lá no site n26brasil.com na área de Documentos
e contratos). Ele foi feito de um jeito simples, transparente e objetivo. Vai ser
sossegado pra entender ;)

http://n26brasil.com

