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Características do Cartão Ourocard Visa Pré-Pago Re carregável  

O Ourocard Pré-Pago Recarregável é um meio de pagamento que permite a realização 
de cargas em dinheiro, provenientes da transferência de recursos de um cliente 
correntista do Banco do Brasil, saques em espécie e também a aquisição de bens e 
serviços em estabelecimentos credenciados à rede VISA.   
A realização de saques e a aquisição de bens e serviços dependem da existência de 
saldo na conta cartão.  
Titular do cartão é aquele que solicita o cartão e portador é a pessoa indicada pelo titular 
para efetivamente utilizar o cartão. O titular do cartão poderá também ser o portador. 
O cartão é encaminhado bloqueado e sem carga ao portador, para o endereço indicado 
pelo titular da conta. Juntamente com o cartão é enviada uma senha para  o desbloqueio 
pelo portador nos canais de atendimento BB. Após o desbloqueio, o cartão estará apto a 
receber cargas e seu portador a realizar transações de compras, saques, consultas de 
saldo e extrato. 
  
Direitos do titular do cartão  

O titular pode contratar duas modalidades de cartão: 
 

a) mesada , quando pretender oferecê-lo a filhos, afilhados, dependentes 
econômicos  etc; 

b) conveniência , que pode ser para uso próprio ou para uso de terceiros, 
inclusive empregadas domésticas, jardineiros, motoristas, por exemplo. 

O titular pode autorizar que outros correntistas BB realizem carga no Cartão Ourocard 
Pré-Pago. 
O titular também poder ter acesso aos extratos da movimentação financeira realizada pelo 
portador do cartão, 
 
Direitos do portador do cartão 
 
O portador do cartão tem o direito de solicitar a substituição do plástico do cartão pré-
pago e contestar transações realizadas, observado os normativos internos do Banco.  
 
Deveres do portador do cartão  

O portador ou o titular do cartão, quando este também for o portador, deve:   

a) Guardar o cartão pré-pago recarregável 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 recarregável em seu nome;  

d) Conferir, previamente, os dados lançados nos comprovantes de vendas;  

e) Informar ocorrências de extravio, perda, furto ou roubo imediatamente ao fato;  

f) Comunicar, imediatamente, à Central de Atendimento BB - CABB (4004-0001 
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades), a 
ocorrência de transações não reconhecidas como legítimas;  



 

g) Desbloquear e habilitar o cartão pré-pago para uso por meio da CABB, internet, 
terminais de autoatendimento do Banco ou agências. 

 
O titular deve manter seus dados cadastrais e dos portadores dos cartões pré-pagos, por 
ele indicados, devidamente atualizados junto ao Banco do Brasil, comunicando eventuais 
alterações por meio dos canais de atendimentos disponíveis. 
 
Tarifas aplicáveis 
 
Pelo uso do cartão pré-pago recarregável, o Banco do Brasil cobrará as tarifas de:  

a) Emissão do cartão 
b) Carga e Recargas 
c) Saque (a partir do quinto saque no mês) 
d)   Consulta de extratos (a partir da quinta consulta no mês) 
e)   Tarifa de manutenção mensal 

 
A Tabela de Tarifas com os respectivos valores é afixada nas agências do Banco do 
Brasil, disponível para consulta na Central de Atendimento BB e é divulgada pela internet 
no site:  www.bb.com.br 
 
Rescisão do contrato 
 
Constituirão motivos para rescisão do contrato e cancelamento do cartão:  

a) o descumprimento de cláusulas do contrato;  
b) a prestação de informações inverídicas ou insuficientes para contratação ou 

utilização do cartão;  
c) a má-fé na utilização do cartão;  
d) a prática intencional 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  
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 
Ouvidoria BB - 0800 729 5678 
Pessoas com deficiência auditiva ou da fala - 0800 729 0088 

 


