Saiba mais sobre o

parcelamento da fatura do
seu cartão de crédito.
Conforme Resolução CMN nº 4.549/2017, a partir de 3 de abril de 2017,
a utilização do crédito rotativo tem um novo formato.
O prazo máximo para a utilização do crédito rotativo passa a ser de 30 dias.
Após este período, você poderá optar pelo parcelamento da fatura, com juros
inferiores à taxa aplicada no rotativo, ou pelo pagamento total do valor.

Confira o passo a passo e entenda como funciona:

Fatura 5/4/2017
Saldo da fatura anterior

0,00

Pagamento

0,00

Saldo Rotativo
Compras

0,00
1.000,00

1

Por exemplo: sua fatura, com vencimento
em 5/4/2017, tem o valor total de R$ 1.000,00
e você opta por pagar o valor mínimo de R$ 150,00.
Total da Fatura

1.000,00

Mínimo

150,00

Fatura 5/5/2017
Saldo da fatura anterior

2

Ao pagar o valor mínimo da sua fatura,
você utiliza o crédito rotativo do seu cartão.

1.000,00

Pagamento

-150,00

Saldo Rotativo

850,00

Compra

200,00

Compra

100,00

Encargos Rotativos

Total da Fatura

76,50

1.226,50

Mínimo

150,33

Na próxima fatura, você não pode usar o rotativo
novamente. Com isso, tem duas opções: efetuar
o pagamento total ou o parcelamento da fatura.
Pagando o valor mínimo da fatura, você
automaticamente irá aderir ao plano com
a parcela de menor valor.
As opções de parcelamento são enviadas
em um informativo que acompanha a fatura.
Atenção: os pagamentos inferiores ao total
serão considerados inadimplentes, de acordo
com as regras atuais.
O parcelamento para Pessoa Física pode ser feito em até 12 vezes (de 2 a 12)
e o parcelamento para Pessoa Jurídica é exclusivamente em 12 vezes.

Fatura 5/6/2017
Saldo da fatura anterior
Pagamento

1.226,50
-150,33

Saldo Rotativo

3

0,00

Compra

100,00

Compra

200,00

Encargos Rotativos

0,00

Parcelado auto 2/12

150,33

Total da Fatura

450,33

Mínimo

195,33

Na fatura seguinte, você já pode usar o crédito
rotativo novamente. A composição do valor mínimo
será de 15% do valor das compras, somado à parcela
contratada na fatura anterior.

Fatura 5/7/2017

4

Saldo da fatura anterior

450,33

Pagamento

-195,33

Saldo Rotativo

255,00

Compra

200,00

Compra

100,00

Encargos Rotativos

22,95

Parcelado auto 3/12

150,33

Total da Fatura

728,28

Mínimo

Pagando o valor mínimo da fatura, você
automaticamente irá aderir ao plano com a parcela
de menor valor. O mínimo será composto pela
parcela de menor valor mais a parcela do último
parcelamento contratado.

221,17

Lembre-se!
O parcelamento da fatura compromete
o seu limite de crédito.

Organize seu orçamento e, sempre que precisar,
conte com as facilidades do Sicredi.

