
Fonte: Abecs e AneFAc

Medida para diminuir a bola de neve

Como era 
Pagamento mínimo de 10% do valor da fatura.
Para uma fatura de R$ 1.000

o saldo de R$ 900 tem acréscimo de 
R$ 96,30 (juro médio ao mês de 10,7% 
ao mês cobrado pelas operadoras)

O pagamento mínimo é de R$ 100

saldo de R$ 900

Juros de R$ 96,30

Como fica a partir de hoje
Pagamento mínimo de 15% do valor da fatura.
Para uma fatura de R$ 1.000

o saldo de R$ 850 tem um acréscimo de 
R$ 90,95 (que é o juro médio ao mês de 
10,7% ao mês cobrado pelas operadoras)

O pagamento mínimo é de R$ 150

saldo de R$ 850

Juros de R$ 90,95

Como medida para reduzir o endividamento com cartões, o pagamento mínimo a partir de hoje não 
poderá ser inferior a 15% do total da fatura. A partir de dezembro, sobe para 20% do valor devido. 
Para que a medida dê certo, os juros do cartão têm que se manter nos patamares atuais

Como fica a partir de dezembro
Pagamento mínimo de 20% do valor da fatura.
Para uma fatura de R$ 1.000

o saldo de R$ 800 tem um acréscimo de 
R$ 85,60 (que é o juro médio ao mês de 
10,7% ao mês cobrado pelas operadoras)

O pagamento mínimo é de R$ 200

saldo de R$ 800

Juros de R$ 85,60

os juros elevam a fatura a R$ 996,30, 
praticamente o mesmo valor da conta 
financiada no mês anterior

os juros elevam a fatura a R$ 940,95, 
R$ 59,05 menos que o saldo devedor 
inicial de R$ 1.000

! ! os juros elevam a fatura a R$ 885,60, 
R$ 114,40 a menos que o saldo 
devedor inicial de R$ 1.000

!

tiPos de cARtões
Cartão básico
exclusivo para pagamento de 
compras, contas ou serviços, com 
uma anuidade menor.  
Cartão diferenciado
inclui programas de benefícios e 
premiações, com anuidade mais cara.

tARiFAs que PodeRão 
seR cobRAdAs
n Anuidade
n emissão de segunda via do cartão
n Retirada em espécie no saque
n no uso para pagamento de contas
n em pedidos de avaliação 
emergencial do limite de crédito

VAlidAde do limite 
PARA tARiFAs
A limitação às cinco tarifas só vale 
para cartões de crédito emitidos a 
partir de quarta-feira. Para quem 
já tem cartão ou adquirir um até 
amanhã, haverá prazo de um ano 
para adaptação

como ReclAmAR 
Ao bAnco centRAl
Pelo telefone
0800-979-2345, das 8h às 20h, de 
segundas a sextas-feiras
Pela internet
www.bcb.gov.br 
(Vá em Atendimento Ao Público e ReclAmAções)

Outras mudanças

númeRo de cARtões
em milhões

2007 104,47
2008 124,49
2009 136,21
2010 153,38
2011* 170,60

tRAnsAções
em milhões

2007 1,86
2008 2,20
2009 2,55
2010 2,93
2011* 3,40

VAloR mÉdio dAs comPRAs
em R$

2007 93,44
2008 97,64
2009 100,44
2010 106,84
2011* 109,88

JuRos
em %

2007 10,34%
2008 10,56%
2009 10,68%
2010 10,68%
2011 10,69%


