
Cartões com programas
de recompensa, benefícios
e assistências. 

Tarifas de anuidade do cartão, tarifa 
de adesão, anuidade e serviços do 
programa de recompensa.

Nomenclatura técnica e não 
padronizada.

Flexibilidade do mercado 
para determinar o percentual 
do pagamento mínimo.

Cartão Básico exclusivo para pagamento
de compras, contas ou serviços com a 
menor cobrança de anuidade em relação
aos Cartões Diferenciados.

Cartões Diferenciados, além das funções
existentes no Cartão Básico, podem
contemplar programas de recompensa,
benefícios e assistências.

Não haverá tarifas sobre os programas
de recompensa.

Nomenclatura padronizada e simplificada.

A partir de 1/6/2011, o valor do pagamento
da fatura do cartão de crédito é de no mínimo
15%. A partir de 1/12/2011, o pagamento 
será de no mínimo 20% do total da fatura.

COMO ERA

1

2

3

COMO FICA

MODALIDADE DE PRODUTO/ANUIDADES

NOMENCLATURA DAS TARIFAS DE SERVIÇOS

PAGAMENTO MÍNIMO

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS

SERVIÇOS

Anuidade

American Express Blue -  4 x 25,00
American Express Gold Credit - 4 x 37,50

American Express Platinum Credit - 4 x 45,00
American Express Green -  3 x 60,00

American Express Gold Card - 3 x 105,00
The Platinum Card - 3 x 320,00

Bradesco American Express Credit - 4x R$ 24.75                      

7,90

Anual Anuidade Diferenciada

2ª via - Cartão Crédito

Pagamento Contas

Aval. Emerg. Crédito

Retirada - País
Retirada - Exterior

Realização de procedimentos 
operacionais para o pagamento de 

contas (água, luz, telefone, gás, tributos).

Utilização de canais de atendimento 
disponíveis (no Brasil e/ou Exterior) 
para retirada em espécie na função 

crédito do cartão.

Utilização da rede de 
estabelecimentos afiliados, instalada 

no Pais e no exterior, para pagamentos 
de bens e serviços.

Confecção e emissão de novo cartão 
com função crédito, restritos a casos de 
pedidos de reposição formulados pelo 

detentor do cartão, decorrentes de perda, 
roubo, furto, danificação e outros motivos 

não imputáveis a instituição emitente.

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 30 dias.

* CONSULTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSOCIADO OU NO EXTRATO DO CARTÃO.

Por cartão

Por evento

Por evento e de acordo 
com solicitação do 

associado

Por mês quando utilizado 
pelo associado

7,90

Isento*

15,00

Saques

Fornecimento 
2ª via de cartão 

de credito

Pagamentos de 
contas na 

função crédito

Avaliação 
emergencial de 
concessão de 

crédito.

VALOR EM R$ SIGLA NO EXTRATO FATO GERADOR DA COBRANÇAUNIDADE E/OU 
FORMA DE COBRANÇA

O que mudou:

SAC – American Express® Membership Cards – Cancelamentos, Reclamações e Informações: 0800 721-1188. Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722-0099. 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.  Ouvidoria: 0800 727-9933. Atendimento de 2ª a 6ª, das 8h às 18h, exceto feriados.

American Express® Membership Cards são emitidos pelo Banco Bankpar S.A (CNPJ 60.419.645/0001-95 – Núcleo Cidade de Deus, s/nº – 4º Andar – Prédio 
Prata – Vila Yara – CEP 06029-901 – Osasco – SP) e administrados pela Tempo Serviços Ltda. (CNPJ 58.503.129/0010-93 – Av. Floriano Peixoto, 6.500 – CEP 
38405 – 184 – Uberlândia – MG). Desconto não cumulativo. Parcelamento sujeito aos critérios de aprovação do Banco Bankpar S.A.

A Organização Bradesco, a qual integra a linha American Express® 

Membership Cards, sempre se preocupa em manter um relacionamento 

transparente com seus clientes. Por esse motivo, comunicamos as 

mudanças realizadas em seu Cartão em razão da nova regulamentação 

do Conselho Monetário Nacional (Resolução n° 3919/10), que passaram 

a ser válidas a partir de 01 de Junho de 2011. Conheça algumas delas:


