
CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO OUROCARD  
EMPRESA (PRÉ-PAGO) CORRENTISTAS E NÃO CORRENTISTAS 
DO BANCO DO BRASIL S.A. 

 
Pelo presente contrato, o BANCO DO BRASIL S.A ., com sede em Brasília 
(DF), inscrito no Ministério da Fazenda sob o n.º 00.000.000/0001-91, como 
EMISSOR, e de outro lado, o CLIENTE do CARTÃO OUROCARD EMPRESA 
- doravante denominado CARTÃO PRÉ-PAGO  - a pessoa  jurídica que aderiu 
ao SISTEMA DE CARTÃO PRÉ-PAGO DO BANCO DO BRASIL , aqui 
denominado SISTEMA, na forma da cláusula primeira, estabelecem as 
seguintes condições para sua utilização: 
 
I - DEFINIÇÕES: 
 
a) AFILIADOS : estabelecimentos comerciais afiliados à rede VISA, VISA 
ELECTRON, MASTERCARD  ou MASTERCARD MAESTRO , no Brasil e no 
exterior; 
 
b) ARQUIVO ELETRÔNICO : intercâmbio eletrônico de informações, realizado 
entre o CLIENTE e o BANCO DO BRASIL S.A ., por meio de sistema 
eletrônico próprio do BANCO ;  
 
c) ASSINATURA ELETRÔNICA : constitui-se na aposição de SENHA, em 
meios eletrônicos,  para a efetivação de pagamento de compras de bens e 
serviços ou realização de saques em dinheiro com CARTÃO ;  
 
d) CARGA ou RECARGA: inclusão ou transferência de recurso para o 
CARTÃO  mediante pagamento do respectivo valor e da tarifa de 
carga/recarga, observados os limites mínimos e máximos, e a quantidade 
mensal, previamente estabelecidos pelo EMISSOR; 
 
e) CARTÃO PRÉ-PAGO  - meio de pagamento cuja utilização junto aos 
AFILIADOS  está condicionada à existência de valores previamente 
carregados, respeitados os limites mínimos e máximos definidos pelo 
EMISSOR, poderá no decorrer deste contrato, ser genericamente denominado 
CARTÃO ; 
 
f) CENTRO DE CUSTO: departamento ou similar da Pessoa Jurídica;  
 
g) CLIENTE: pessoa jurídica, que aderiu ao SISTEMA DE CARTÃO PRÉ-
PAGO e adquiriu o CARTÃO PRÉ-PAGO  para uso próprio ou de terceiro 
beneficiário, este genericamente denominado USUÁRIO; 
 
h) CONTA-CARTÃO : conta específica na qual são registrados todos os 
lançamentos decorrentes da utilização do CARTÃO , tais como pagamentos de 
compras de bens e serviços, saques em dinheiro, transferências, cargas e 
recargas; 
 
i) EMISSOR: BANCO DO BRASIL S.A.,  que emite e administra as operações 
do CARTÃO ; 



 
j) EXTRATO: demonstrativo dos lançamentos da CONTA-CARTÃO , 
disponibilizado nos Terminais de Auto-Atendimento do BANCO DO BRASIL  
S.A., Gerenciador Financeiro, Auto-Atendimento Setor Público e arquivos 
eletrônicos; 
 
k) GERENCIADOR FINANCEIRO  e AUTO-ATENDIMENTO SETOR 
PÚBLICO : canais de auto-atendimento eletrônico que permitem a realização 
de transações bancárias e troca de arquivos eletrônicos, diretamente no 
microcomputador do CLIENTE; 
 
l) REPRESENTANTE AUTORIZADO : pessoa indicada pelo CLIENTE, pessoa 
jurídica, para: 
 
1) solicitar e retirar o(s) CARTÃO(ÕES)  junto ao Banco do Brasil; 
 
2) indicar (inclusão e exclusão) o(s) USUÁRIO(S) vinculado(s) à Pessoa 
Jurídica, ao CENTRO DE CUSTO e à UNIDADE DE FATURAMENTO ;  
 
3) efetivar carga e recarga no(s) CARTÃO(ÕES),  inclusive mediante débito na 
conta corrente do CLIENTE; 
 
4) incluir e excluir bloqueios temporários do CARTÃO ; 
 
5) entregar o(s) CARTÃO(ÕES)  retirado(s) junto ao Banco do Brasil ao(s) 
respectivo(s) USUÁRIO(S), colhendo assinatura em Termo de Recebimento e 
Responsabilidade pela Utilização do CARTÃO ; 
 
6) receber os relatórios de controle do Banco do Brasil; 
 
7) definir a conta corrente para eventuais débitos, como tarifa de aquisição, 
carga e recarga; 
 
8) estabelecer contato com o Banco do Brasil; 
 
9) solicitar a devolução de recursos do CARTÃO   para a conta corrente do 
CLIENTE; 
 
10) solicitar a transferência de recursos entre CARTÕES  do mesmo CENTRO 
DE CUSTO, 
 
11) retirar o(s) envelope(s) contendo a senha do USUÁRIO do(s) cartão(ões) 
junto ao Banco do Brasil. 
 
m) SENHA: código secreto, pessoal e intransferível, fornecido pelo SISTEMA, 
atribuído ao USUÁRIO para realização de transações e demais finalidades que 
venham a ser definidas pelo EMISSOR e que constitui, para todos os efeitos, a 
sua assinatura por meio eletrônico. O envelope contendo a senha do 
USUÁRIO será entregue ao REPRESENTANTE AUTORIZADO  pelo Banco do 
Brasil. 



 
n) TARIFA DE AQUISIÇÃO : valor cobrado antecipadamente do CLIENTE pelo 
EMISSOR para o fornecimento de cada CARTÃO   ao CLIENTE. 
 
o) TARIFA DE CARGA  ou RECARGA: valor cobrado antecipadamente do 
CLIENTE pelo EMISSOR para cada operação de CARGA ou RECARGA do 
CARTÃO  realizada em real, dólar ou euro. 
 
p) TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO : valor cobrado do USUÁRIO, pelo 
EMISSOR, para emissão de extratos e/ou saldos do CARTÃO  nos Terminais 
de Auto-Atendimento. 
 
q) TARIFA DE INATIVIDADE : tarifa que visa o ressarcimento dos custos de 
processamento do SISTEMA , cobrada do saldo remanescente do cartão após 
decorrido período de tempo definido pelo EMISSOR sem utilização do 
CARTÃO  pelo USUÁRIO. 
 
r) TARIFA DE SAQUE : valor cobrado do CLIENTE,  pelo EMISSOR, para cada 
operação de saque realizado em real, dólar ou euro; 
 
s) TARIFA DE TRANSFERÊNCIA : valor cobrado do cliente, pelo EMISSOR,  
pela transferência de valores entre cartões. 
 
t) UNIDADE DE FATURAMENTO : nível hierárquico, vinculado ao CENTRO DE 
CUSTO, escolhido pela Pessoa Jurídica para vinculação dos CARTÕES. 
 
u) USUÁRIO: é o legítimo portador do CARTÃO  , indicado pelo CLIENTE.  
 
II - ADESÃO AO SISTEMA DE CARTÃO PRÉ PAGO 
 
1. A adesão ao SISTEMA será efetivada pelo CLIENTE ou USUÁRIO, 
conforme o caso, por meio de assinatura de próprio punho na Proposta de 
Adesão ou no Termo de Recebimento e Responsabilidade pela Utilização do 
cartão. 
 
1.1. O CLIENTE compromete-se a utilizar o cartão pré pago de acordo com a  
razão para a emissão do cartão declarada na Proposta de Adesão. 
 
III - CARTÕES PRÉ-PAGOS  
 
2. Os CARTÕES PRÉ-PAGO VISA ELECTRON  e PRÉ-PAGO MASTERCARD 
MAESTRO integram o SISTEMA e são, genericamente, denominados 
CARTÃO(ÕES ), podendo,  conforme o caso, conter ou não o nome do 
CLIENTE ou USUÁRIO. 
 
2.1. O CARTÃO NÃO PERSONALIZADO  conterá: (i) o prazo de sua validade; 
(ii) o número do CARTÃO  , composto por 16 (dezesseis) algarismos; (iii) a 
bandeira Visa Electron ou MasterCard Maestro; (iv) o nome da Pessoa Jurídica 
(opcional); (v) o número de referência; e, (vi) a expressão "recarregável", 
quando for o caso. 



 
2.2. O CARTÃO PERSONALIZADO  conterá, além dos dados descritos na 
cláusula anterior, o nome do USUÁRIO. O nome da empresa é opcional. 
 
2.3. O CLIENTE do CARTÃO  poderá solicitar a emissão do CARTÃO  
PERSONALIZADO  ou NÃO PERSONALIZADO , para uso próprio ou de 
terceiro a ele vinculado, mediante pagamento ao EMISSOR da respectiva 
TARIFA DE AQUISIÇÃO . 
 
2.4. O CARTÃO  poderá ser recarregável ou não recarregável, conforme admita 
ou não mais de uma CARGA. 
 
2.5. A qualquer tempo, dentro de seu prazo de validade,  o CARTÃO  
RECARREGÁVEL  poderá receber RECARGA. 
 
2.5.1. Tratando-se de CARTÃO  recarregável , a RECARGA poderá ser 
realizada por transferência de ARQUIVO ELETRÔNICO  entre o CLIENTE e o 
BANCO DO BRASIL S.A., do Gerenciador Financeiro ou Auto-Atendimento 
Setor Público e das agências.:  
 
2.6. O EMISSOR somente atenderá aos pedidos de geração de CARTÕES se 
preenchidos os requisitos mínimos para a respectiva aquisição do CARTÃO , 
quais sejam, estar com o cadastro atualizado, dispor de recursos para o 
pagamento imediato dos CARTÕES  solicitados e respectivas CARGAS   não 
possuir restrições impeditivas de operar com o Banco. 
 
2.7. O CARTÃO  poderá ser adquirido por pessoa  jurídica, correntista ou não 
correntista  do BANCO DO BRASIL S.A.  
 
2.8. O CARTÃO  e envelope lacrado contendo a senha do portador  será 
entregue  ao REPRESENTANTE AUTORIZADO , somente através da agência 
de relacionamento do CLIENTE no Banco do Brasil. 
 
2.9. O CARTÃO NÃO PERSONALIZADO  poderá ser entregue pelo CLIENTE  
a qualquer USUÁRIO por ele designado;; se PERSONALIZADO , será de uso 
pessoal e intransferível do USUÁRIO cujo nome conste no CARTÃO . 
 
2.10. Havendo necessidade de substituição do CARTÃO , será atribuído um 
novo número de CARTÃO  , ficando cancelado o número anterior e 
impossibilitada a sua reutilização. 
 
IV - DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO USO 
 
3. Respeitadas as condições estipuladas na Cláusula 1, retro, observada a 
existência de saldo disponível e a modalidade do CARTÃO , seja quanto à 
bandeira de emissão ou a amplitude de utilização (doméstico ou ou 
internacional), o CARTÃO  destina-se:  
 



a) à realização de compra de bens e serviços em estabelecimentos 
AFILIADOS  à rede Visa , Visa Electron , MasterCard  ou MasterCard Maestro  
no Brasil e no exterior; 
 
b) à utilização, no País, para saques, pagamentos, consulta ao EXTRATO da 
conta e outros serviços que venham a ser criados pelo EMISSOR; 
 
c) a saques nos Terminais de Auto-Atendimento nas agências do BANCO DO  
BRASIL S.A.,  no Brasil e, no exterior, em caixas eletrônicos pertencentes a 
rede Visa Plus  e MasterCard Cirrus . 
 
3.1. Para a prestação dos serviços discriminados no presente contrato, o 
BANCO DO BRASIL S.A.,  será remunerado por meio das tarifas definidas no 
Capítulo I. 
 
3.2. Essas tarifas constam da Tabela de Tarifas, afixada s nas agências e 
dependências dos correspondentes bancários  do BANCO, divulgadas 
pela Internet (www.bb.com.br ) e na Central de Atendimento BB (telefones 
divulgados no verso dos cartões e na cláusula 16 de ste contrato), em 
vigor na data da prestação do serviço .  
 
3.3. A utilização do CARTÃO , no exterior, ficará sujeita aos pagamentos das 
seguintes tarifas: (a) TARIFA SOBRE COMPRAS  no exterior, (b) TARIFAS  
SOBRE SAQUES EM DINHEIRO , e TAXA DE CONVERSÃO DE MOEDAS , 
cobrada pela VISA Internacional, quando a transação for realizada em moeda 
estrangeira, diferente do Dólar Americano . Essas tarifas são divulgadas pelo 
BANCO DO BRASIL S.A., por intermédio de suas agênci as, Internet (site 
www.bb.com.br) ou Central de Atendimento BB. 
 
3.4. Os questionamentos do CLIENTE quanto à origem dos débitos lançados 
na CONTA-CARTÃO , deverão ser atendidos pelo BANCO DO BRASIL S.A.,  
em até 90 (noventa) dias úteis, contados a partir da solicitação.  Não haverá 
antecipação de recursos até a conclusão da análise sobre a transação 
questionada. 
 
V - REALIZAÇÃO DE CARGA, RECARGA, TRANSFERÊNCIA E 
DEVOLUÇÃO 
 
4. Para utilização do CARTÃO , o CLIENTE ou REPRESENTANTE 
AUTORIZADO  deverá efetuar a CARGA ou RECARGA , obedecendo à 
quantidade e aos limites mínimos e máximos definidos e divulgados pelo 
EMISSOR. 
 
4.1. O CLIENTE ou REPRESENTANTE AUTORIZADO  - poderá recarregar o 
seu respectivo CARTÃO  ou de terceiros, atendendo aos critérios descritos na 
cláusula 4, mediante pagamento da respectiva TARIFA DE CARGA  ou 
RECARGA para o CARTÃO , estabelecida e divulgada pelo BANCO DO  
BRASIL S.A . 
 



4.1.1. O REPRESENTANTE AUTORIZADO  poderá transferir parte ou o valor 
total existente e não utilizado (deduzidas inclusive as transações autorizadas e 
ainda não apresentadas ao Banco pelo estabelecimento comercial) no 
CARTÃO  entre USUÁRIOS a ele vinculados ou ainda devolver parte ou o valor 
total existente no CARTÃO  para conta corrente da empresa. 
 
4.1.2. O CLIENTE, desde já, reconhece que o EMISSOR é mero fornecedor  
do meio de pagamento, o CARTÃO , sendo o CLIENTE inteiramente 
responsável perante terceiros no que diz respeito à finalidade do uso do 
CARTÃO , sua contabilização e os controles legais necessários. 
 
4.2. O CARTÃO  estará apto para utilização logo após a liberação do mesmo  e 
processamento da operação de CARGA ou RECARGA (pagamento ou 
transferência). 
 
4.2.1. Não serão autorizados saques e as aquisições de bens e serviços em 
valores superiores ao saldo disponível no CARTÃO . 
 
4.3. O CLIENTE, pessoa jurídica, autoriza, de forma irrevogável e irretratável o 
REPRESENTANTE AUTORIZADO  indicado pelo CLIENTE a movimentar a 
respectiva conta corrente para os fins previstos no presente Contrato. 
 
VI - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 
5. Para aquisição de bens e serviços o USUÁRIO deverá apresentar o 
CARTÃO aos AFILIADOS , impostar sua senha pessoal e receber uma das 
vias do Comprovante da Operação. 
 
5.1. Cabe ao CLIENTE e ao USUÁRIO do CARTÃO  conferir, previamente, os 
dados relativos à operação, lançados no Comprovante da Operação pelo 
AFILIADO , sendo certo que a aposição de sua ASSINATURA ELETRÔNICA  
implicará integral responsabilidade pela operação. 
 
5.2. O EMISSOR não se responsabiliza por eventual restrição imposta por 
AFILIADOS  ao uso do CARTÃO , nem pelo preço, qualidade ou quantidade 
declarados dos bens adquiridos ou serviços prestados. 
 
5.3. Caso o USUÁRIO requeira outra via do Comprovante de Operação, este 
aceita e reconhece como válidos e verdadeiros, fac-símiles, cópias 
microfilmadas ou fotocópias dos comprovantes de vendas ou saques. No caso 
dos saques, serão válidos os dados registrados nos computadores do BANCO  
DO BRASIL S.A.,  quando as transações forem processadas diretamente em 
terminais eletrônicos credenciados pelo BANCO DO BRASIL S.A . 
 
VII - RESPONSABILIDADES 
 
6. O CLIENTE ficará como único e exclusivo responsável pela utilização 
indevida do CARTÃO  a ele vinculado, que terceiros hajam feito ou venham a 
fazer até a data e hora da recepção da comunicação de roubo, furto, perda 
e/ou extravio ao BANCO DO BRASIL S.A.  por meio dos serviços da Central de 



Atendimento BB (telefones indicados no verso dos CARTÕES), disponíveis 24 
(vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados, quando 
se tratar de CARTÃO  em vigor. 
 
6.1. Nas comunicações de furto, roubo, perda e/ou extravio acima referidas, o 
comunicante receberá do BANCO DO BRASIL S.A . um Código de 
Atendimento, numérico, o qual constituirá confirmação e identificação do 
pedido de bloqueio. 
 
6.2. A responsabilidade do CLIENTE diz respeito a todos os CARTÕES por ele 
solicitados, inclusive aqueles destinados ao uso de terceiros (USUÁRIOS), 
ainda que NÃO PERSONALIZADOS . 
 
6.3. No caso de cartões NÃO PERSONALIZADOS , a Central de Atendimento 
só poderá atender aos USUÁRIOS que tenham sido previamente identificados 
pelo CLIENTE, exceto quando da solicitação de bloqueio por roubo, furto, 
perda ou extravio em que o USUÁRIO forneça, necessariamente, o número do 
cartão. USUÁRIOS sem dados cadastrados junto ao Banco do Brasil deverão 
solicitar quaisquer informações através do CLIENTE, pessoa jurídica que 
aderiu ao SISTEMA DE CARTÃO PRÉ-PAGO . 
 
VIII - CADASTRO 
 
7. O CLIENTE deverá informar de imediato ao BANCO DO BRASIL S.A.  a 
eventual mudança de seu endereço. 
 
7.1. Ao aderir ao SISTEMA, o nome, a identificação e outros dados pessoais e 
de consumo do CLIENTE e do USUÁRIO portador de CARTÃO  , passarão a 
integrar o cadastro de dados de propriedade do BANCO DO BRASIL S.A ., 
que, desde já, fica autorizado a deles se utilizar, respeitadas as disposições 
legais em vigor. 
 
7.2. O CLIENTE autoriza o BANCO DO BRASIL S.A .: (i) a verificar 
informações cadastrais e financeiras a seu respeito necessárias e relacionadas 
com a contratação desta operação, e (ii) a proceder ao monitoramento e à 
gravação das ligações telefônicas do CLIENTE e do USUÁRIO por intermédio 
da Central de Atendimento BB. 
 
IX - VIGÊNCIA 
 
8. A vigência do presente contrato será sempre de 1 (um) ano. Salvo 
manifestação em contrário dos contratantes, as renovações ocorrerão de forma 
automática e por períodos iguais e sucessivos. 
 
X - RESILIÇÃO 
 
9. A qualquer tempo poderão as partes resilir o presente contrato comunicando 
por escrito a sua decisão. Nessa hipótese, o CLIENTE, ou o 
REPRESENTANTE AUTORIZADO, deverá devolver o(s) CARTÃO(ÕES) em 
ser, sob sua responsabilidade. 



 
XI - RESCISÃO  
 
10. Constituirá causa de rescisão do contrato e conseqüente cancelamento 
do(s) CARTÃO(ÕES ): 
 
a) o descumprimento das cláusulas contratuais; 
 
b) a verificação pelo BANCO DO BRASIL S.A . de serem inverídicas e/ou 
insuficientes as informações prestadas pelo CLIENTE; 
 
c) a má-fé do CLIENTE ou USUÁRIO, na utilização do CARTÃO ; 
 
d) a prática dolosa de qualquer ato ou omissão pelo CLIENTE ou USUÁRIO 
que, de qualquer forma, possa ter ocorrido com o objetivo de obter as 
vantagens deste Contrato ou do SISTEMA. 
 
XII - MODIFICAÇÕES 
 
11. O BANCO DO BRASIL S.A. poderá ampliar a utilidade do CARTÃO , 
agregando-lhe outros serviços, com as devidas adequações deste Contrato, 
por meio de termo aditivo e do sistema operacional, mediante comunicação 
escrita ou mensagem lançada no demonstrativo disponível na Internet (site 
www.bb.com.br), e registro em Cartório. 
 
11.1. Fica assegurado ao CLIENTE o direito de manifestar-se contrariamente 
aos novos serviços, até 30 (trinta) dias, contados da referida comunicação ou 
mensagem. A permanência no SISTEMA após esse período confirma a adesão 
do CLIENTE aos novos serviços. 
 
11.2.  O Banco do Brasil se reserva ao direito de, a qualquer tempo, suspender 
a comercialização de qualquer modalidade de cartão objeto deste contrato. 
 
XIII - UTILIZAÇÃO DE CARTÕES NO EXTERIOR  
 
12. Além da destinação prevista na Cláusula 3 do item IV - DA 
OPERACIONALIZAÇÃO E DO USO , o CARTÃO  de validade internacional - 
assim identificado - poderá ainda ser utilizado no exterior, para aquisição de 
bens e serviços, respeitando, no que couber, a legislação que rege as 
importações em geral e o regulamento do imposto de renda e demais normas 
fiscais. 
 
12.1.  As disposições deste Contrato sujeitam-se às normas legais e 
regulamentares, critérios, limites e condições estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional e Banco Central do Brasil, relativas ao uso de cartões no 
exterior ou em locais legalmente definidos como tal, aos quais as partes se 
obrigam a observar. 
 



12.2. Não serão permitidas compras de bens que possam con figurar 
investimento no exterior, importação sujeita a regi stro no SISCOMEX e 
transações subordinadas a registro no Banco Central  do Brasil . 
 
12.3. A realização de compras e saques no exterior ou em locais legalmente 
definidos como tal, com finalidade diversa da permitida, ensejará a adoção pelo 
Banco Central do Brasil das medidas cabíveis, no âmbito de sua competência. 
 
12.4. Pela utilização do CARTÃO  no exterior, o CLIENTE ou o USUÁRIO ficará 
sujeito ao pagamento de tarifas sobre compras e saques no exterior divulgadas 
pelas agências do Banco do Brasil S.A., via Internet (site www.bb.com.br), ou 
Central de Atendimento BB (telefone indicado no verso dos CARTÕES), que 
incidirá sobre a quantidade e o valor das transações. 
 
12.5. O CLIENTE ou USUÁRIO fica ciente de que eventuais irregularidades 
detectadas no uso do CARTÃO  no exterior, serão objeto de comunicação à 
Secretaria da Receita Federal, pelo Banco Central do Brasil, cabendo-lhe a 
justificativa perante o poder público quando notificado. 
 
12.6. Configurada a hipótese prevista na cláusula 12.5 , sem prejuízo das 
sanções legais e regulamentares aplicáveis, o BANCO DO BRASIL S.A.  
promoverá o imediato cancelamento do CARTÃO , ficando o CLIENTE 
impedido, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, de obter novo(s) CARTÃO(ÕES ). 
 
XIV - DEMONSTRATIVO - USO DO CARTÃO NO EXTERIOR  
 
13. O BANCO DO BRASIL S.A.  disponibilizará nos Terminais de Auto-
Atendimento EXTRATO indicando as compras, os saques e as tarifas, relativos 
à utilização do CARTÃO  em moeda estrangeira. 
 
13.1. A operação realizada no exterior será registrada na CONTA-CARTÃO , na 
moeda estrangeira na qual foi originalmente realizada e convertida para dólares 
dos Estados Unidos da América, pelas taxas de conversão utilizadas pela VISA 
Internacional  na data de seu processamento. 
 
13.2. O CLIENTE e o USUÁRIO ficarão sujeitos ao pagamento das taxas de 
serviços cobradas pela VISA Internacional  sobre cada operação convertida 
para dólares dos Estados Unidos da América. 
 
13.3. Sobre os saques efetuados em moeda estrangeira incorrerão as taxas 
cobradas pela VISA Internacional , divulgada pelas agências do Banco do 
Brasil S.A., via Internet (site www.bb.com.br) e Central de Atendimento BB 
(telefone indicado no verso dos CARTÕES), que incidirá sobre a quantidade e 
o valor das transações. 
 
13.4. Eventual saldo credor, originário de reserva de passagens aéreas ou de 
hotéis ("vouchers"), por exemplo, será convertido para moeda nacional à taxa 
do dólar turismo utilizada no dia do processamento e creditado no CARTÃO  ao 
qual se referir. 
 



XV - ACEITAÇÃO TÁCITA 
 
 
14. Os atos previstos neste CONTRATO, ou autorizados pe lo BANCO DO 
BRASIL S.A., que forem praticados pelo CLIENTE e US UÁRIO, serão 
considerados aceitos por estes, que ficarão obrigad os a cumprir 
integralmente os termos deste Contrato e das normas  legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
XVI - SUCESSÃO 
 
15. Este Contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer 
título. 
 
XVII – DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO  
 
16.  Para informações, sugestões, reclamações ou quaisqu er outros 
esclarecimentos acerca deste contrato, o BANCO colo ca à disposição do 
Representante Autorizado do Centro de Custo da EMPR ESA e dos 
USUÁRIOS e CLIENTES, os telefones da Central de Ate ndimento do 
Banco do Brasil – CABB 0800 979 0909 e Suporte Técn ico Pessoa Jurídica 
0800 729 0600. Caso o Representante Autorizado do C entro de Custo da 
EMPRESA ou dos USUÁRIOS e CLIENTES considere(m) que  a solução 
dada à ocorrência registrada anteriormente mereça r evisão, deve entrar 
em contato com a OUVIDORIA BB pelo telefone 0800 72 9 5678.  
 
17. O Banco disponibiliza, também, o telefone do Servi ço de 
Atendimento ao Consumidor SAC – 0800 729 0722 e o t elefone para 
atendimento a deficientes auditivos ou de fala 0800  729 0088.    
 
XVIII – FORO 
 
18.  As partes elegem o foro da cidade em que o CLIENTE aderir ao presente 
contrato como o competente para dirimir quaisquer questões dele resultantes, 
ressalvados os casos previstos em lei. 
 
Este Contrato substitui e consolida, para todos os fins e efeitos, o Contrato de 
Emissão e Utilização do Cartão Pré-Pago - Correntistas e Não Correntistas do 
Banco do Brasil S.A., registrado e protocolado em microfilme sob n.º 768191 de 
09/12/2008, no Cartório de 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos 
(Cartório Marcelo Ribas) de Brasília (DF). 
 
Brasília (DF), 25 de maio de 2009. 
 
BANCO DO BRASIL S.A. 
Diretoria de Cartões 
 
Este contrato está registrado e protocolado em micr ofilme no Cartório 
Marcelo Ribas, 1º Ofício de Títulos e Documentos, e m Brasília (DF), sob nº 
778.439  de 29/05/2009. 


