Acelerador de Pontos

O Acelerador de Pontos é uma novidade para você acumular o dobro
de pontos no programa do seu cartão de crédito, mediante o pagamento
adicional de 4% do valor da sua fatura.

Menu inicial

Como contratar

• V
 ocê pode contratar o Acelerador de Pontos pela internet ou, se preferir, pela central de atendimento do seu cartão.
• A
 o contratar o acelerador você já pode dobrar os pontos acumulados sobre sua fatura aberta deste mês. Automaticamente as
próximas faturas também terão o acelerador.
• A
 cobrança do acelerador será lançada sempre na fatura posterior à contratação, e os pontos dobrados serão liberados após o
pagamento total ou mínimo da fatura. Porém, é importante destacar que a primeira cobrança/lançamento poderá variar conforme
a data da contratação.

Importante:
o acelerador
ficará ativo

Clique nas situações abaixo e saiba mais:

Antes do fechamento e
vencimento da fatura

Depois do fechamento e antes
do vencimento da fatura

mensalmente
em sua fatura,

Como cancelar

podendo ser

• S e o cancelamento for feito antes do fechamento da sua fatura, a fatura do mês vigente não terá mais os pontos dobrados. Porém,
se o cancelamento for feito após a data de fechamento, a cobrança e os pontos adicionais deixarão de ser lançados apenas em
sua próxima fatura.

a qualquer

• O cancelamento também poderá ser feito pela internet ou, se preferir, pela central de atendimento do seu cartão.

• O cancelamento da cobrança do serviço poderá ocorrer de duas maneiras.

cancelado

momento.

Clique nas situações abaixo e saiba mais:

Antes do fechamento e
vencimento da fatura
*Para saber se sua fatura já está fechada, acesse na aba cartões > Consulta > Fatura

Depois do fechamento e antes
do vencimento da fatura
Menu inicial

Contratação antes do fechamento e do vencimento da fatura
No exemplo abaixo fizemos uma simulação de 3 meses para você entender como funciona o Acelerador de Pontos caso você faça a contratação antes do fechamento e do vencimento da fatura.

20/09 28/09
Fechamento

Fatura 1

20/10 28/10

Vencimento

Fatura 2

Valor da fatura de R$

Fechamento

Valor da fatura de R$

800,00

1.000,00

Pontos dessa fatura

545

Fatura 3

Fechamento

Valor da fatura de R$

900,00

682

614

pontos dobrados da
fatura do mês anterior

pontos dobrados da
fatura do mês anterior

545
Cobrança de R$

Onde contratar?

20/11

Pontos dessa fatura

1.227pontos
Contratação
Acelerador
de Pontos
na Fatura

Vencimento

32,00

Pontos dessa fatura

682

1.296 pontos
Cobrança de R$

40,00

Taxa de 4% calculada sobre o valor
da fatura do mês anterior
(4% de R$ 800,00 = R$ 32,00).

Taxa de 4% calculada sobre o valor
da fatura do mês anterior
(4% de R$ 1.000,00 = R$ 40,00).

A cobrança ocorrerá no mesmo mês em
que os pontos adicionais forem
creditados em sua fatura.

A cobrança ocorrerá no mesmo mês em
que os pontos adicionais forem
creditados em sua fatura.

Pela Internet ou pela central de atendimento.

*Para saber se sua fatura já está fechada acesse na aba cartões > Consulta > Fatura

Menu inicial

28/11
Vencimento

Contratação depois do fechamento e antes do vencimento da fatura
No exemplo abaixo fizemos uma simulação de 3 meses para você entender como funciona o Acelerador de Pontos caso você faça a contratação depois do fechamento e antes do vencimento da fatura.

20/09

28/09

Fechamento

Fatura 1

Vencimento

28/10

20/10
Fechamento

Valor da fatura de R$

800,00

Fatura 2

Vencimento

Valor da fatura de R$

1.000,00

20/11
Fechamento

28/11
Fatura 3

Vencimento

Valor da fatura de R$

900,00

Pontos dessa fatura

614
Pontos dessa fatura

545

Pontos dessa fatura

682

pontos dobrados da
fatura do mês anterior

682

1.296 pontos
Contratação
Acelerador
de Pontos
na Fatura

Onde contratar?

Pela Internet ou pela central de atendimento.

*Para saber se sua fatura já está fechada acesse na aba cartões > Consulta > Fatura

Nesse caso não é cobrada a taxa de
4% pois a contratação foi feita no
período entre o fechamento e o
vencimento da fatura. Por isso, os
pontos da fatura do mês anterior não
serão acelerados.
Só serão creditados os pontos normais
dessa fatura (682 pontos).

Cobrança de R$

40,00

Taxa de 4% calculada sobre o valor
da fatura do mês anterior
(4% de R$ 1.000,00 = R$ 40,00).
A cobrança ocorrerá no mesmo mês em
que os pontos adicionais forem
creditados em sua fatura.

Menu inicial

Cancelamento antes do fechamento e do vencimento da fatura
No exemplo abaixo fizemos uma simulação de 3 meses para você entender como funciona o Acelerador de Pontos caso você solicite o cancelamento antes do fechamento e do vencimento da fatura.

20/09 28/09
Fatura 1

Fechamento

20/10 28/10

Vencimento

Fatura 2

Valor da fatura de R$

Fechamento

Valor da fatura de R$

800,00

1.000,00

Vencimento

20/11
Fatura 3

Fechamento

Valor da fatura de R$

900,00

Pontos dessa fatura

682

pontos dobrados da
fatura do mês anterior

Pontos dessa fatura

545

545

Pontos dessa fatura

614

1.227 pontos
Cobrança de R$

32,00

Cancelamento

Acelerador
de Pontos
na Fatura

Onde cancelar?

Taxa de 4% calculada sobre o valor
da fatura do mês anterior
(4% de R$ 800,00 = R$ 32,00).

Nesse mês não há cobrança de
Acelerador de Pontos pois este
foi cancelado antes do fechamento
da fatura.
Só serão creditados os pontos
normais dessa fatura (614 pontos).

A cobrança ocorrerá no mesmo mês em
que os pontos adicionais forem
creditados em sua fatura.
Pela Internet ou pela central de atendimento.

*Para saber se sua fatura já está fechada acesse na aba cartões > Consulta > Fatura

Menu inicial

28/11
Vencimento

Cancelamento depois do fechamento e antes do vencimento da fatura
No exemplo abaixo fizemos uma simulação de 4 meses para você entender como funciona o Acelerador de Pontos caso você solicite o cancelamento depois do fechamento e antes do vencimento da fatura.

20/09

28/09

Fechamento

Vencimento

28/10

20/10

Vencimento

Fechamento

Fatura 1

Fatura 2

Valor da fatura de R$

Valor da fatura de R$

800,00

1.000,00

Pontos dessa fatura

545

Fatura 3
Valor da fatura de R$

900,00

614

pontos dobrados da
fatura do mês anterior

pontos dobrados da
fatura do mês anterior

Cobrança de R$

Onde cancelar?

Vencimento

682

1.227pontos
Acelerador
de Pontos
na Fatura

28/11

Fechamento

Pontos dessa fatura

545
32,00

Cancelamento

20/11

682

600,00

Pontos dessa fatura

409

1.296 pontos
Cobrança de R$

40,00

Taxa de 4% calculada sobre o valor
da fatura do mês anterior
(4% de R$ 1.000,00 = R$ 40,00).

A cobrança ocorrerá no mesmo mês em
que os pontos adicionais forem
creditados em sua fatura.

A cobrança ocorrerá no mesmo mês em
que os pontos adicionais forem
creditados em sua fatura.

*Para saber se sua fatura já está fechada acesse na aba cartões > Consulta > Fatura

Valor da fatura de R$

Pontos dessa fatura

Taxa de 4% calculada sobre o valor
da fatura do mês anterior
(4% de R$ 800,00 = R$ 32,00).

Pela Internet ou pela central de atendimento.

Fatura 4

Nesse mês não há cobrança
de Acelerador de Pontos pois
este foi cancelado depois do
fechamento e antes do
vencimento da fatura.
Só serão creditados os pontos
normais dessa fatura
(409 pontos).

Menu inicial

