
 

Configuração de Arquivo remessa 

 

2 – Na geração do arquivo, selecione as opções de 
multa, juros e data de decurso no registro no banco:

 

 

 

 

3 - A Data limite para a geração de segunda via 
com o prazo de decurso do registro no banco 
(multas, juros, etc 

 Sistema Unionweb > Menu Config. > Config. 2ª Via:

 

 

 

 

Configuração de Arquivo remessa – Banco Itaú

 

1 - No cadastro do condomínio configure o juros
como: diário (Essa é uma determinação do banco 
Itaú, o banco não aceita parâmetros diferentes).

 

 

Na geração do arquivo, selecione as opções de 
multa, juros e data de decurso no registro no banco: 

A Data limite para a geração de segunda via no sistema Unionweb deverá ser configurada de acordo 
com o prazo de decurso do registro no banco e também selecione as opções de atualização do boleto 

istema Unionweb > Menu Config. > Config. 2ª Via: 

Banco Itaú  

No cadastro do condomínio configure o juros 
como: diário (Essa é uma determinação do banco 
Itaú, o banco não aceita parâmetros diferentes). 

no sistema Unionweb deverá ser configurada de acordo 
e também selecione as opções de atualização do boleto 

 

 

 

 



 

4 - A partir de agora a segunda via de boleto vencido do banco
Banco Itaú, pois o banco não aceita mais o pagamento de boletos vencidos atualizados em outro banco.

Essa informação será impressa nos boletos:

 

5 - Também será demonstrado no bole

 

 

 

 

 

segunda via de boleto vencido do banco Itaú só poderá ser paga no próprio 
, pois o banco não aceita mais o pagamento de boletos vencidos atualizados em outro banco.

Essa informação será impressa nos boletos: 

demonstrado no boleto a data que foi realizado o cálculo para a segunda via:

só poderá ser paga no próprio 
, pois o banco não aceita mais o pagamento de boletos vencidos atualizados em outro banco.  

 

o cálculo para a segunda via: 

 


