CARTÕES DE CRÉDITO - AMAZÔNIA CARD
Tabela de Serviços a partir de 25/07/2016
em conformidade com a Resolução 3.919 de 25/01/2010

CANAIS DE
ENTREGA

SIGLA NO EXTRATO

FATO GERADOR DA COBRANÇA

VALOR DA
TARIFA (R$)

Nacional

Anuidade Nacional

Desbloqueio do cartão e utilização para pagamento
de bens e serviços na rede de estabelecimentos
afiliados, instalada no País, cobrada uma vez a
cada doze meses.

99,00

Amazônia Card Visa Internacional - ANUIDADE

Nacional,
Internacional

Anuidade Cartão
Diferenciado

Amazônia Card Visa Gold - ANUIDADE

Nacional,
Internacional

Anuidade Cartão
Diferenciado

LISTA DE SERVIÇOS
CARTÃO BÁSICO

Amazônia Card Visa Nacional - ANUIDADE

CARTÃO DIFERENCIADO
Desbloqueio de cartão e utilização para pagamento
de bens e serviços na rede de estabelecimentos
afiliados, instalada no País e/ou no exterior, bem
como a disponibilização e gerenciamento do
programa de recompensas, cobrada uma vez a
cada doze meses.

170,00

260,00

2ª via Cartão Crédito

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

17,00

Retirada-País

Utilização de canais de atendimento disponíveis no
País para retirada em espécie na função crédito.

6,50

Retirada-exterior

Utilização de canais de atendimento disponíveis no
exterior para retirada em espécie na função
crédito.

20,00

Pagamento contas

Realização de procedimentos operacionais para o
pagamento de contas(água, luz,telefone, gás,
tributos, boletos de cobrança, etc.)utilizando a
função crédito do cartão

7,50

Avaliação Emergencial de Crédito

Aval. Emerg.Crédito

Avaliação de viabilidade e de riscos para a
concessão de crédito em caráter emergencial,
mediante prévia autorização do cliente, para
realização de despesa acima do limite do cartão,
cobrado no máximo uma vez nos últimos trinta
dias.

18,00

Coleta e entrega de cartão em domicílio ou outro local No País e no Exterior

Entrega cartão local
diferente

Envio de mensagem automática relativa à
movimentação do cartão de crédito

Envio mensagem SMS

Fornecimento de 2º via de cartão de crédito

No País
Utilização de canais de atendimento para retirada em
espécie
No Exterior

Pagamento de contas utilizando a função crédito

Fornecimento de cópia ou de 2ª via de comprovantes e
documentos

Cópia/segunda via
documento

Fornecimento de plástico de cartão de crédito em
formato personalizado

25,00

2,50

5,00

Fornecimento de plástico de cartão de crédito em
formato personalizado, cobrada por cartão.

40,00

Emergencial-segunda via Trata-se de tarifa a ser aplicada quando o cliente
solicitar a entrega emergencial do cartão.
cartão

15,00

Envio cartão
personalizado

Fornecimento emergencial de 2ª via de Cartão de
crédito

Entrega de cartão de crédito, por solicitação do
cliente(novo ou 2ª via), em local diferente daquele
informado no cadastro.
Envio de mensagem automática relativa à
movimentação ou lançamento no cartão de
crédito, cobrada mensalmente.
Emissão de 2ª via da carta de senha para saque
cash-cobrada por evento; Envio de cópia de
documentos.

CARTÕES DE CRÉDITO - TABELA DE BENEFÍCIOS POR BANDEIRA
Benefício e Serviços vinculados ao cartão diferenciado
BANDEIRA

VARIANTE / MODALIDADE

BENEFÍCIOS/SERVIÇOS

ANUIDADE (R$)

Internacional

Parcelamento em até 24 vezes; Parcelamento de fatura; Participação
no programa Pontos Amazônia Card.

170,00

Gold

Parcelamento em até 24 vezes; Parcelamento de fatura; Participação
no programa Pontos Amazônia Card; Seguro Bagagem.

260,00

VISA

CARTÕES DE CRÉDITO - TABELA DE BENEFÍCIOS POR VALOR
Benefício e Serviços vinculados ao cartão diferenciado
ANUIDADE (R$)
170,00
260,00

VARIANTE / MODALIDADE

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

Amazônia Card Visa Internacional

Parcelamento em até 24 vezes; Parcelamento de fatura; Participação no
programa Pontos Amazônia Card.

Amazônia Card Visa Gold

Parcelamento em até 24 vezes; Parcelamento de fatura; Participação no
programa Pontos Amazônia Card; Seguro Bagagem.
SAC – 0800 727 7228 – Reclamações, Sugestões e Elogios – 24h todos os dias
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos ou de fala – 0800 721 1888 – 24h todos os dias
Ouvidoria – 0800 722 2171 – Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
Banco Central do Brasil – 145 – Reclamações e Denúncias – custo de uma ligação local - Seg a Sex - 8h às 20h
www.bancoamazonia.com.br

