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PIX Troco e PIX Saque
Entenda os novos serviços da ferramenta

Pix Saque na prá�ca: o cliente faz um Pix para o estabelecimento e recebe este mesmo valor em dinheiro 
�sico. Por exemplo: faz um Pix de R$ 100 e recebe R$ 100 em notas.

No caso do Pix Troco, a dinâmica é idên�ca, com a diferença que o saque de recursos em espécie acontece 
junto com a realização de uma compra no agente de saque. Nesse caso, o Pix é feito pelo valor total (compra + 
saque). O extrato do cliente evidenciará o valor correspondente ao saque e o valor correspondente à compra.

A par�r de hoje (29/11) estarão disponíveis duas outras modalidades do PIX. São elas: PIX Troco e PIX 
Saque 

Pix Troco na prá�ca: o dinheiro �sico recebido é a diferença entre o valor da compra e o valor pago ao 
estabelecimento com Pix. Por exemplo: a pessoa compra um produto de R$ 50, faz um Pix de R$ 100 e recebe R$ 
50 de volta em espécie.

O Pix Saque permi�rá que todos os clientes de qualquer par�cipante do Pix realizem um saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço. Estabelecimentos comerciais, redes de caixas eletrônicos (ATMs) compar�lhados e 
os próprios par�cipantes do Pix, por meio de seus ATMs próprios, poderão ofertar o serviço. Para ter acesso aos 
recursos em espécie, basta que o cliente faça um Pix para o agente de saque, em dinâmica similar a de um Pix 
normal, a par�r da leitura de um QR Code mostrado ao cliente ou a par�r do aplica�vo do prestador do serviço.

FBC Advogados

E a Agenda Evolu�va do Pix não para. O Banco Central já anunciou outras funcionalidades que serão 
implantadas ao longo dos próximos meses. 

Juntos podemos mais!

Pessoas �sicas e MEIs terão oito saques gratuitos por mês do Pix Saque ou do Pix Troco. Já os 
estabelecimentos que oferecerem esse serviço receberão uma tarifa por transação, que irão variar de R$ 0,25 a 
R$ 0,95. A ins�tuição de relacionamento do usuário sacador é quem fará o pagamento dessa tarifa.

Por Daniela Braga Paiva Pacheco

Para garan�r a segurança dos usuários e reduzir os riscos da ocorrência de crimes, o limite das transações 
do Pix Saque e do Pix Troco será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 durante a noite (entre 20h e 6h). Os 
estabelecimentos que oferecerem essas funcionalidades poderão ainda es�pular limites menores, caso assim 
desejem. 

Acompanhe conosco as novidades sobre o tema.

daniela@�cadvogados.com


	Página 1

