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Características do Cartão Pré-Pago 
 
O Cartão Pré-Pago Oi Carteira e o celular com número cadastrado na Oi, vinculados à 
respectiva conta cartão pré-pago, são meios de pagamento que podem receber carga e 
recargas de dinheiro e que permitem ao titular/portador realizar saques em espécie em 
terminais BB, adquirir bens e serviços em estabelecimentos credenciados a Visa, 
transferir valores entre clientes detentores do Oi Carteira e efetuar recarga de minutos 
para celular no site da Oi.  
Por se tratar de uma conta pré-paga, a realização das transações financeiras depende da 
existência de saldo na conta cartão. A carga e a recarga de valores podem ser feitas nas 
agências do Banco do Brasil ou em correspondentes bancários, por meio do pagamento 
de uma guia de recolhimento disponível no portal do Banco do Brasil. 
 
Procedimentos para contratação 

Contratação dos cartões Oi Carteira Visa somente poderão ser solicitados no parceiro: 
Comercializado/vendido nas lojas Oi; Central de Atendimento Oi - 0800 095 7095; 
Internet: www.oi.com.br/oicarteira  
A contratação e escolha do Cartão Pré-Pago Oi Carteira e a vinculação do celular, podem 
ser feita por meio do site da Oi, acessando o link para o formulário de cadastramento em 
página da Serasa.  
O sistema para cadastramento da proposta terá resposta online indicando se a proposta 
foi aprovada ou negada, em função das validações cadastrais.  
Não há análise de crédito. Após validações dos dados, será criada a conta cartão 
vinculada ao CPF do comprador que assumirá a condição de titular da conta cartão.  
O cadastro do cartão mobile do titular será vinculado ao seu CPF, DDD e número de 
celular. Será gerada e enviada para o cliente uma senha de seis dígitos, via SMS, a qual 
será utilizada nas transações financeiras.  
 
Direitos do titular do cartão 
 
São direitos do titular: 

a) contestar, por meio da Central de Atendimento BB (CABB), lançamentos efetuados 
na conta cartão pré-paga, no prazo de trinta dias contados da transação; 

b) realizar, sem custo, transferências para outra conta Oi Carteira, consultas à 
movimentação da conta cartão pré-paga, cargas de dinheiro na conta cartão pré-
paga e recargas de minutos para outra conta Oi Carteira; 

c) solicitar o encerramento do contrato, por meio da Central de Atendimento BB. 
 
Deveres do titular  
 
O titular deve:  

a) Guardar o cartão pré-pago em local seguro;  
b) Não divulgar sua senha a terceiros, pois se trata de código secreto, pessoal e 

intransferível;  
c) Não permitir que terceiros utilizem o cartão pré-pago em seu nome;  
d) Utilizar o cartão de forma correta e adequada;  



 

e) Conferir os dados lançados nos comprovantes de vendas, previamente à digitação 
da senha;  

f) Informar ocorrências de extravio, perda, furto ou roubo imediatamente ao fato;  
g) Comunicar, imediatamente, à Central de Atendimento BB, a ocorrência de 

transações não reconhecidas como legítimas;  
h) Desbloquear e habilitar o cartão pré-pago para uso por meio da CABB, internet, 

terminais de autoatendimento do Banco ou agências. 
i) Manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Banco do Brasil, comunicando 

nos canais de atendimentos disponíveis, sempre que houver alteração dos dados 
cadastrais. 

 
Tarifas aplicáveis 
 
O Banco do Brasil cobrará tarifas em razão dos seguintes eventos: 

a) Aquisição de cartão físico; 
b) Saque, a partir do segundo saque no mês; 
c) Consulta de extrato, a partir da quinta consulta no mês. 
d) Taxa de manutenção mensal 

A Tabela de Tarifas encontra-se afixada nas agências do Banco do Brasil e disponível 
para consulta na Central de Atendimento BB, além de ser divulgada no portal do Banco do 
Brasil na internet. 
 
Rescisão do contrato  
Constituirão motivos para rescisão do contrato e cancelamento da conta cartão pré-pagos 
Oi Carteira: 

a) o descumprimento de cláusulas do contrato;  
b) a prestação de informações inverídicas ou insuficientes, pelo Titular, por ocasião da 

contratação ou utilização do cartão;  
c) a má-fé do Titular na utilização do cartão;  
d) a prática intencional, pelo Titular, de qualquer ato ou omissão, que, de qualquer 

forma, possa ter concorrido para obter vantagens deste contrato ou sistema de 
cartão, de forma ilícita. 

 
Canais de Atendimento 
  
O titular do Cartão Pré-Pago Oi tem à sua disposição os seguintes canais de atendimento: 

a) 4004-0001 ou 0800 729 0001, para realização de transações com o Cartão Pré-
Pago Oi ou com o celular habilitado e para obter esclarecimentos;  

b) 0800 729 0088 para atendimento a deficientes auditivos ou de fala; 
c) 0800 729 0200 para suporte técnico a pessoas físicas; 
d) 0800 729 5678, para entrar em contato com a Ouvidoria BB, caso considere que a 

solução dada à ocorrência registrada por meio de qualquer dos telefones acima 
mereça revisão. 
 

 
 


