
 

 

BANCO DO BRASIL S.A. 

 
Sumário Executivo do Contrato do Cartão Visa Travel  Money-VTM 

 
Regras Básicas 
 
O Cartão Pré-Pago Visa TravelMoney-VTM, é um meio de pagamento de compras de 
bens e serviços em estabelecimentos comerciais afiliados à VISA no exterio r ou lojas 
“Duty Free ” no exterior e no Brasil e, terminais de autoatendimento participantes da rede 
VISA PLUS no EXTERIOR. 
Todas essas transações realizadas com o cartão VTM dependem da existência de saldo 
na Conta Cartão Pré-Pago Visa TravelMoney em moeda estrangeira, Dolar  ou Euro , 
respeitados os limites mínimos e máximos definidos pelo Banco do Brasil, oriundo de 
operação de câmbio manual de venda de moeda estrangeira destinada a custear 
despesas e custos pessoais durante viagem ao exterior.  
 
Procedimento de contratação 
 
O Cartão Pré-Pago Visa TravelMoney será vinculado a uma CONTA CARTÃO aberta 
para esse fim, vinculado a CONTA CORRENTE do TITULAR para receber os créditos em 
MOEDA ESTRANGEIRA, de valores decorrentes da operações de CÂMBIO MANUAL. 
 
Direitos do titular do cartão 

O Titular da conta corrente do Banco do Brasil poderá contratar o Cartão Pré-Pago VTM, 
sendo registrados na respectiva CONTA-CARTÃO todos os lançamentos de valores 
decorrentes de operações de câmbio manual de carga, recarga e recompra de saldo 
remanescente de MOEDA ESTRANGEIRA. 
O titular receberá dois cartões Visa Travel Money com direito a até 4 cartões adicionais, 
para movimentação da CONTA-CARTÃO, na qual serão creditados os valores 
decorrentes  das operações de cambio conforme citado. Com os cartões, o TITULAR e 
ADICIONAIS poderão efetuar transações de compras em estabelecimentos comerciais 
filiados à VISA, saques nos terminais de autoatendimento rede VISA PLUS no exterior. 
Somente o titular poderá, por sua iniciativa, ativar o cartão físico e gravar a senha de 6 
dígitos para utilização do seu cartão VTM e dos seus adicionais, se for o caso. A ativação 
será feita por meio de uma agência BB, no momento da assinatura do BOLETO DE 
CÂMBIO, emitido após o fechamento da operação de CÂMBIO MANUAL.  
 
Deveres do titular  

O titular e os adicionais devem:   

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) Utilizar o cartão de forma correta e adequada;  
e) Conferir, previamente, os dados lançados nos comprovantes de vendas;  
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 o cartão pré-pago para uso no exterior por meio da CABB, internet, 

terminais de autoatendimento do Banco ou agências, nos casos de pedido de 
segunda via emergencial.  



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 
 
Pelo uso do cartão, o Banco do Brasil cobrará do Titular as seguintes tarifas de:  
 

a) Emissão de Cartão Titular e Adicionais; 
b) 2ª Via do Plástico; Emissão de Cartão Emergencial; 
c) Saque no Exterior; 
d) Recargar; 
e) Inatividade  

 
A Tabela de Tarifas com os respectivos valores encontra-se 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: i) o 
descumprimento de cláusulas do contrato; ii) a verificação pelo Banco do Brasil de serem  
inverídicas ou insuficientes para contratação ou utilização do cartão; iii) a má-fé na 
utilização do cartão; iv) 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. 
 
Cancelada a CONTA CARTÃO , o TITULAR  restituirá ao BANCO , imediatamente, os 
CARTÃÕES  do TITULAR  e ADICIONAIS  devidamente inutilizados, devendo solicitar a 
recompra do saldo remanescente para TOTAL  zeramento e liquidação da CONTA 
CARTÃO . A utilização dos CARTÃÕES , a partir do CANCELAMENTO , será considerada 
fraudulenta. O TITULAR  permanecerá responsável pelos débitos remanescentes deste 
Contrato, inclusive valores contestados se, após análise do BANCO , forem considerados 
procedentes. 
 
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 
 


