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É uma taxa cobrada pelos Detrans, do cliente, 
relativo ao registro obrigatório do contrato 
de financiamento com cláusula de alienação 
fiduciária e anotação do gravame, necessário 
à emissão do Certificado de Registro de 
Veículos (CRV).

Tarifas 
(Resolução CMN nº 3919)

Por que é cobrado? Valor

Repasse
de Despesas

Por que é cobrado? Valor

1

Esta tarifa é cobrada pelo serviço de avaliação 
do veículo seminovo ou usado sobre restrições 
financeiras, sinistros e leilões para fins de 
garantia. Esse serviço inclui: 
・Consulta BIN: Verifica modelo do veículo e 
restrições
・Consulta SNG: Verifica restrições financeiras
・Consulta RNS: Verifica se o veículo sofreu 
algum sinistro
・Consulta Nortix: Verifica se o veículo foi 
leiloado e em qual estado de conservação.

R$ 570**

Esta tarifa é cobrada para a realização de 
pesquisa de informações necessárias ao início 
de relacionamento com o banco para a 
abertura de conta de depósitos à vista ou de 
poupança ou contratação de operação de 
crédito ou de arrendamento mercantil, não 
podendo ser cobrada cumulativamente.

R$ 756*

**R$ 777 - Valor válido a partir de 03/05/2021 
**R$ 586 - Valor válido a partir de 03/05/2021
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Valores para
Pessoa Física

Registro 
de Contrato

Tarifa de 
Cadastro

Tarifa de Avaliação 
de Bens

Varia de acordo 
com o estado em
que o gravame
do veículo
for registrado.



O valor pode variar 
de acordo com as 
características do 
veículos, perfil do 
cliente, bem como 
canal de contratação. 
Consulte seu gerente 
ou especialista Itaú.
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Por que é cobrado? Valor

Repasse
de Despesas

Por que é cobrado? Valor
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Registro 
de Contrato

Tarifa de 
Contratação

Tabela de Tarifas e Repasse de Despesas
Financiamento de Veículos Itaú

Para quem irá contratar
o financiamento

Valores para
Pessoa Jurídica

Varia de acordo com
o estado em que o
gravame do veículo
for registrado.

Esta tarifa é cobrada para a realização 
de pesquisas relacionadas à proteção 
ao crédito, base de dados e informações 
cadastrais, tratamento de dados e 
informações necessárias para 
contratação do financiamento ou 
arrendamento mercantil (leasing).

É uma taxa cobrada pelos Detrans, do 
cliente, relativo ao registro obrigatório do 
contrato de financiamento com cláusula 
de alienação fiduciária e anotação do 
gravame, necessário à emissão do 
Certificado de Registro de Veículos (CRV).



Caso haja necessidade de regularizar pendências no 
CRV que demandem o cancelamento temporário do 
gravame, é imprescindível que após a regularização 
seja realizada nova inclusão do gravame junto ao 
Detran. Desta forma, há nova cobrança da taxa de 
registro de contrato para inclusão de gravame pelo 
Detran, cujo valor é repassado ao cliente.

Para transferir a documentação do veículo para outro 
estado, o cliente deverá pagar novamente a taxa de 
registro de contrato, cobrada pelo  Detran do novo 
estado. O novo registro do contrato de financiamento 
e  inclusão do gravame são necessários  para emissão 
do Certificado de Registro de Veículos (CRV).

Em caso de Substituição de Garantias é necessário: 
A realização da avaliação do novo veículo dado em 
garantia. Por essa razão há cobrança da Tarifa de 
Avaliação e Reavaliação de Bens Recebidos em 
Garantia que é cobrada pelo serviço de avaliação do 
veiculo seminovo ou usado sobre restrições 
financeiras, sinistros e leilões para fins de garantia.¹ 
+
Um novo registro de contrato junto ao Detran para que 
a alteração da garantia esteja refletida no Certificado 
de Registro de Veículos (CRV).² 

Em caso de transferência de titularidade é necessário: 
A realização da avaliação do veículo dado em garantia. 
Por essa razão há cobrança da Tarifa de Avaliação e 
Reavaliação de Bens Recebidos em Garantia que é 
cobrada pelo serviço de avaliação do veiculo seminovo 
ou usado sobre restrições financeiras, sinistros e leilões 
para fins de garantia.¹ 
+
Um novo registro de contrato junto ao Detran para que 
a transferência de titularidade do contrato esteja 
refletida no Certificado de Registro de Veículos (CRV).² 

ValorServiço

ValorServiço

**R$ 586 - Valor válido a partir de 03/05/2021 3
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Para quem já contratou
o financiamento

Valores para
Pessoa Física

Varia de acordo 
com o estado em
que o gravame
do veículo
for registrado.

Varia de acordo 
com o estado em
que o gravame
do veículo
for registrado.

R$570¹*
+
Varia de acordo 
com o estado em
que o gravame
do veículo
for registrado.²

R$570¹*
+
Varia de acordo 
com o estado em
que o gravame
do veículo
for registrado.²

Transferência
de Estado (UF)

Cancelamento
Temporário 
de Gravame

Transferência
de Titular
(Cessão
de Direitos)

Substituição
de Garantias

Repasse
de Despesas

Repasse de 
Despesas + Tarifas

Registro 
de Contrato

Registro 
de Contrato

Avaliação e 
Reavaliação de 
Bens Recebidos 
em Garantia¹
+
Registro 
de Contrato²

Avaliação e 
Reavaliação de 
Bens Recebidos 
em Garantia¹
+
Registro 
de Contrato²

Por que é cobrado?

Por que é cobrado?



ValorServiço
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Para quem já contratou
o financiamento

Valores para
Pessoa Jurídica

Varia de acordo 
com o estado em
que o gravame
do veículo
for registrado.

Varia de acordo 
com o estado em
que o gravame
do veículo
for registrado.

Varia de acordo 
com o estado em
que o gravame
do veículo
for registrado.

Varia de acordo 
com o estado em
que o gravame
do veículo
for registrado.

Repasse
de Despesas

Registro 
de Contrato

Registro 
de Contrato

Registro 
de Contrato

Registro 
de Contrato

Cancelamento
Temporário 
de Gravame

Transferência
de UF

Transferência
de Titular
(Cessão
de Direitos)

Substituição
de Garantias

Caso haja necessidade de regularizar 
pendências no CRV que demandem o 
cancelamento temporário do gravame, é 
imprescindível que após a regularização 
seja realizada nova inclusão do gravame 
junto ao Detran. Desta forma, há nova 
cobrança da taxa de registro de contrato 
para inclusão de gravame pelo Detran, 
cujo valor é repassado ao cliente.

Para transferir a documentação do veículo 
para outro estado, o cliente deverá pagar 
novamente a taxa de registro de contrato, 
cobrada pelo  Detran do novo estado. 
O novo registro do contrato de 
financiamento e  inclusão do gravame são 
necessários  para emissão do Certificado 
de Registro de Veículos (CRV).

Para transferir a titularidade do contrato 
para outra pessoa, é necessário um novo 
registro de contrato junto ao Detran para 
que a transferência de titularidade do 
contrato esteja refletida no Certificado de 
Registro de Veículos (CRV).

Para substituir o veículo dado em garantia 
é necessário um novo registro de contrato 
junto ao Detran, para que a alteração da 
garantia esteja refletida no Certificado de 
Registro de Veículos (CRV).

Por que é cobrado?


