A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2022

Tarifa de Cadastro

Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento
de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da 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.

1.000,00

por ocorrência,
limitado a uma
vez no início do
relacionamento

CADASTRO

Fornecimento de 2ª Via
de Cartão com Função
Crédito

Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados
pelo detentor do cartão, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à
instituição emitente.

22,00

Por evento

2 VIA CARTÃO CRÉDITO

Avaliação Emergencial
de Crédito

Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial, a pedido do cliente, por
meio de atendimento pessoal, para realização de despesa acima do limite do cartão, cobrada no máximo uma vez
nos últimos trinta dias.

22,00

Por ocorrência,
limitado a uma
vez no mês

AVAL. EMERG. CRÉDITO

Retirada em Espécie
(Saques)

Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no País para retirada em espécie
na função crédito.

13,90 à vista
22,90 parcelado

Por evento

RETIRADA-País

Anuidade Nacional e
Diferenciada

Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze
meses, admitido o parcelamento da cobrança.

Central de Relacionamento Cetelem: atendimentos,
consultas, solicitações e aquisições de produtos –
atendimento de segunda a sábado, das 8hs às 22hs,
exceto feriados: 4004 7990 (Capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 704 1166 (Demais localidades).
SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente): sugestões,
reclamações e cancelamentos – atendimento 24hs por dia,
07 dias da semana: 0800 286 8877. Ouvidoria: caso não se
sinta satisfeito com a solução apresentada pelos canais de
atendimento anteriores - atendimento de segunda a sexta
feira, das 9hs às 18hs, exceto feriados: 0800 722 0401 ou
0800 020 7410 para deficiente auditivos.

