
Tabela de Serviços eTarifas

Tarifas

Anuidade (ao ano) A cada 365 dias R$ 155,88 A cada 365 dias R$ 227,88

Avaliação Emergencial de Crédito Por evento R$ 19,99 Por evento R$ 19,99

Emissão de 2ª via de cartão Por evento R$ 15,99 Por evento R$ 15,99

Pagamento de contas – tarifa máxima Por evento R$ 90,30 Por evento R$ 90,30

Utilização de canais de atendimento para retirada 
em espécie no país (saque) - Por evento R$ 14,99

Utilização de canais de atendimento para retirada 
em espécie no exterior (saque) - Por evento R$ 24,99

Taxas

até 19,99% a.m.

2% a.m.

19,99% a.m.

1% a.m.

até 14,99% a.m

Rotativo

Multa

Juros de Atraso

Mora pró-rata

Parcelamento de Fatura 

Retirada em espécie (saque)

Compras Parceladas com Juros

até    19,99% a.m

1 - Sujeito a análise de crédito e critério de elegibilidade do emissor do cartão. Verifique na Central de Relacionamento a tarifa a ser cobrada sobre o valor da conta de consumo. São aceitas para

pagamento apenas contas de consumo como água, luz, gás, telefonia, entre outras. Consulte as concessionárias disponíveis e condições gerais na Central de Relacionamento. Os pagamentos

efetuados após as 20h (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira, bem como aos sábados e feriados serão processados no dia útil seguinte. Valor máximo de R$ 500 por conta paga. 2 - Saque

sujeito a análise de crédito e critérios de elegibilidade. É necessário estar em dia com o pagamento das faturas. O custo do saque é de 15% sobre o valor sacado, cobrados diretamente na sua

próxima fatura. Saque somente à vista. Os valores não podem ser parcelados. Operações de saque comprometem o limite de compras. O limite de saque corresponde a 10% do valor do limite de

compras, restrito ao limite disponível no momento da contratação. Consulte limites de saque na Central de Atendimento. OUVIDORIA: 0800 772 0602

até    19,99% a.m. 

2% a.m.

19,99% a.m.

1% a.m.

até    14,99% a.m

-

até    9,99% a.m até 9,99% a.m
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