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Serviços Sigla Canais de Entrega Fato Gerador

Serviços Sigla Fato Gerador

Boleto

CADASTRO
Confecção de cadastro para início de relacionamento

Avaliação Emergencial de Crédito

Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento 
da contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercan�l, não podendo ser cobrada cumula�vamente.

Avaliação de viabilidade e de riscos para 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 úl�mos 30 dias.

Fornecimento de 2• via de cartão com função crédito Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor do cartão, 
decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros mo�vos não imputáveis à ins�tuição emitente.

Anuidade Cartão Básico Disponibilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país, para o pagamento de bens e serviços, cobrado no máximo uma vez a cada doze meses, 
admi�ndo o parcelamento da cobrança.

U�lização de canais de atendimento para re�rada em espécie Disponibilização e u�lização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no País para re�rada em espécie na função crédito.

U�lização de canais de atendimento para re�rada em espécie Disponibilização e u�lização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no exterior para re�rada em espécie na função 
crédito.

Pagamentos de contas u�lizando a função de crédito em espécie Realização de procedimentos operacionais para o pagamento de contas (água, luz, telefone, gás, tributos, boletos de cobrança, etc.), 
u�lizando a função crédito do cartão.

Disponibilização e u�lização da rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e/ou exterior, 
para pagamento de bens e serviços, bem como a disponibilização e gerenciamento de bene�cios 
vinculados ao cartão.

Vantagens exclusivas no(s) estabeleci-
mento(s) indicado(s) no cartão e Fatura 
Premiada.

Subs�tuição emergencial do cartão em caso de perda e 
roubo; saque emergencial; garan�a estendida; compra 
protegida; proteção de preço.

Disponibilização e u�lização da rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e/ou exterior, 
para pagamento de bens e serviços, bem como a disponibilização e gerenciamento de bene�cios 
vinculados ao cartão.

Vantagens exclusivas no(s) estabeleci-
mento(s) indicado(s) no cartão e Fatura 
Premiada.

Subs�tuição emergencial do cartão em caso de perda e 
roubo; saque emergencial; garan�a estendida; compra 
protegida; proteção de preço.

Disponibilização e u�lização da rede de estabelecimentos afiliadas, instalada no País e/ou exterior, 
para pagamento de bens e serviços, bem como a disponibilização e gerenciamento de bene�cios 
vinculados ao cartão.

Créditos na fatura. Não aplicável a esse produto.

Disponibilização e u�lização da rede de estabelecimentos afiliados, instalada no País e/ou exterior, 
para pagamento de bens e serviços, bem como a disponibilização e gerenciamento de bene�cios 
vinculados ao cartão.

Realização de Pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de 
relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercan�l, não podendo ser cobrada cumula�vamente.

(*) Valores vigentes a par�r de 16/08/2021 Os valores máximos das tarifas foram estabelecidos pela OMNI S/A Crédito, Financiamento e Inves�mento, CNPJ: 92.228.410/0001-02, de acordo com a Resolução 3919 de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional.

Créditos na fatura, vantagens exclusivas 
no(s) estabelecimento(s) e lojas online 
indicado(s) no cartão.

Não aplicável a esse produto.

Avaliação, Reavaliação e Subs�tuição de bens recebidos em garan�a. 

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos. 

Fornecimento de atestados, cer�ficados e declarações.

Cartão Private Label (decorrente de 
acordo com empresa comercial)

Fornecimento emergencial de 2° via de cartão de crédito

Fornecimento de plás�co de cartão de crédito em formato personalizado - 
Cartões Licenciados Warner 

Coleta e entrega em domicílio ou outro local.

Envio de mensagem automá�ca rela�va à movimentação ou lançamento em 
cartão de credito.

Fornecimento de plás�co de cartão de crédito em formato personalizado - 
acessório ves�vel.

Serviços Unidade / Periodicidade  Serviços

Por mês, para transações realizadas 
em estabelecimentos comerciais

Cartão Private Label (decorrente de 
acordo com Rede Uze e Amanco)

Cartão Trigg

Cartões Licenciados Warner

CADASTRO
Confecção de cadastro para início de relacionamento

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
3004-0800 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 703 9391
(Demais Regiões)
Segunda a Sexta de 08h às
20h Sábados de 08h às 18h
(Exceto em Feriados Nacionais)

SAC
0800 077 6266
24h e 7 dias por semana
Exclusivo para reclamações,
elogios, sugestões, suspensão
e/ou cancelamentos de
serviços e contratos.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES
AUDITIVOS OU DE FALA
0800 888 3588 
24h e 7 dias por semana

OUVIDORIA
0800 701 0412

Os telefones informados são da UZE Promotora de Vendas Ltda, registrada sob o CNPJ 
20.275.263/0001-10 e com sede Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Ed. Liz Corporate, 16° 
andar - Stiep - Salvador / BA, 41.820-560, que atua como correspondente bancário da OMNI S/A – 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ nº 92.228.410/0001-02, com endereço na 
Av. São Gabriel, 555, 5º Andar, São Paulo, SP, CEP: 01435-001. A atuação segue as diretrizes da 
resolução 3.954, do Banco Central Brasileiro, e envolve a recepção e envio de propostas de 
microcrédito direcionado a pequenos investidores.

A FATURA ATRASOU?
Fale conosco através do Whatsapp ou 3003 2119
(Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 701 0471 (Demais Regiões)
Segunda a Sábado de 08h às 20h
(Exceto em feriados nacionais).


