Você conhece as opções de

pagamento da fatura do
seu cartão de crédito?

As opções de pagamento da fatura
do seu cartão de crédito mudaram.
Não conseguiu pagar o total da sua fatura? Agora
ficou mais simples de organizar sua vida financeira.
Esperamos que você não tenha que usar o crédito rotativo com
frequência, mas, se precisar, conte com a gente para reorganizar
a sua vida financeira.

Quer ver um exemplo?
Vencimento 05/01

Vencimento 05/02
1.000,00

Saldo anterior

0,00

Saldo anterior

Pagamento

0,00

Pagamento

-150,00

Saldo financiado

0,00

Saldo financiado

850,00

Compras

300,00

Compras

100,00

Compras

1.000,00

50,00

Encargos rotativos

Vamos conhecer as opções de Pagamento?
Você passa a contar com quatro alternativas
na hora de pagar a sua fatura:

1
2
3
4

Total da Fatura

Pagamento total: você quita o saldo todo daquele mês.

Mínimo

1.000,00
150,00

Pagamento mínimo*: é a sua opção para utilizar
o crédito rotativo.
Parcelamento de fatura*: você parcela o saldo mensal
em até 12 vezes com uma** taxa menor em comparação
à do pagamento mínimo. Aqui, você escolhe a melhor
opção de parcela e paga o valor exato demonstrado nas
opções para aderir ao parcelamento.
Entrada para financiamento*: você paga um valor prédeterminado que será a entrada do financiamento. O saldo
restante será dividido em 12 vezes fixas com a mesma taxa
de juros do parcelamento.

(*) Há incidência de encargos. (**) A opção de parcelamento de fatura não está disponível para os cartões
com pagamento em débito em conta cadastrado. Se desejar receber a oferta contate sua Cooperativa.

Total da Fatura

1.300,00
960,00

Mínimo
Parcelamento
de fatura

12x 128,50

Entrada para
financiamento

Entrada +
Parcelas

Total da fatura: pagar o valor total da fatura
Mínimo: R$ 850,00 (saldo da fatura) + R$ 50,00 (encargos) + R$ 60 (pagamento mínimo das novas compras)
Parcelamento da fatura*: 6x R$ 256,48
10x R$ 132,82
4x R$ 384,95
12x R$ 128,50
Entrada para financiamento: Pagamento de qualquer valor
menor que o mínimo (R$ 960,00) e maior que a menor
parcela (R$ 128,50):
Entrada de R$ 200,00
Saldo em 12x

(*) Dados apenas para demonstração

Conheça o seu novo
modelo de fatura
Agora que você já sabe como funcionam as opções de pagamento,
chegou a hora de saber onde encontrá-las na sua fatura.

Como vai funcionar?
•S
 ão quatro opções de pagamento, que você conheceu aqui nesse
material anteriormente: pagamento total, mínimo, parcelamento
da fatura e entrada para financiamento.
• Se optar pelo parcelamento, você deve pagar o valor exato da
parcela do plano escolhido até a data do vencimento da fatura.
• Quando disponível, você receberá as ofertas de parcelamento
na sua fatura.

Data de vencimento

Pagamento Total (R$)

Pagamento Mínimo (R$)

Parcelamento (R$)

Entrada para financiamento (R$)

02/03/2018

1

2

3

4

1
2
3

Pagamento total

4

Entrada para
financiamento

• Caso queira pagar um valor diferente das opções apresentadas, você
poderá realizar um pagamento de uma entrada (conforme informado
no box) que o restante será parcelado automaticamente em 12x.

Pagamento mínimo
Parcelamento
de fatura

Pronto.
Agora você já sabe mais sobre as alternativas de
pagamento da sua fatura mensal do cartão de crédito.

Ficou com alguma dúvida?
Então acesse sicredi.com.br.

Vale lembrar que, quando você escolhe uma das opções acima,
continua usando o seu cartão normalmente.

