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CONTRATO DO CARTÃO DE CRÉDITO PAGSEGURO 
 

Por este instrumento, (i) o Cliente (conforme definido abaixo); e (ii) o PAGSEGURO 
INTERNET S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.384, parte A, 4º andar, CEP 01451-001, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 08.561.701/0001-01 (“PAGSEGURO”), têm entre si justo e acordado 
este Contrato do Cartão de Crédito PagSeguro (“Contrato”), uma vez aprovada a sua 
adesão, nos termos e condições abaixo. 
 
A sua adesão a este Contrato ocorrerá no momento em que você solicitar o desbloqueio 
de seu CARTÃO nos canais disponibilizados pelo PAGSEGURO e implica também na 
aceitação do Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Pagamentos e Outra 
Avenças do PAGSEGURO, disponível em https://pagseguro.uol.com.br/sobre/contrato-
de-servicos. 
 
VEJA O QUE DIZ O CONTRATO, LEIA-O COM ATENÇÃO, ENTENDA AS REGRAS DE USO 
E UTILIZE O CARTÃO SOMENTE SE ESTIVER DE ACORDO. Em caso de dúvidas, você 
poderá entrar em contato com o PAGSEGURO pelos canais de atendimento indicados 
na Cláusula 12 deste CONTRATO. 
 
1. DEFINIÇÕES 

 
1.1. Queremos que você conheça alguns termos importantes que utilizaremos nesse 
Contrato: 
 
APP: é o aplicativo do PAGSEGURO que permite a você acessar as principais 
funcionalidades de sua conta de pagamento pós-paga (e demais contas mantidas junto 
ao PAGSEGURO) e seus produtos diretamente no seu celular ou tablet. 
 
BACEN: Banco Central do Brasil. 
 
BANDEIRA: é a empresa institutidora do arranjo de pagamento que estabeleceu o 
conjunto de regras e procedimentos para que seu cartão seja utilizado nos 
ESTABELECIMENTOS. No caso do seu CARTÃO, a BANDEIRA é Visa. 
 
CARTÃO: é o instrumento de pagamento pós-pago que possibilita a você adquirir bens 
e/ou serviços em ESTABELECIMENTOS credenciados e realizar saques de dinheiro em 
terminais eletrônicos habilitados, bem como utilizar outras funcionalidades 
eventualmente disponíveis.  
 
CET: representa o custo efetivo total das operações e considera os tributos, taxas, 
tarifas, seguros e outras despesas eventualmente cobradas. O CET será informado pelo 
PAGSEGURO nas FATURAS e eventualmente em outros meios de comunicação 
colocados à sua disposição. 
 
CLIENTE: Você! Pessoa física ou jurídica, devidamente representada por seus 
procuradores ou representantes legais constituídos na forma do seu estatuto ou 
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contrato social,conforme aplicável, que solicita o CARTÃO e é o responsável pelo uso 
adequado (diretamente ou por meio de um portador), pagamento das despesas e 
encargos aplicáveis e demais obrigações estabelecidas nos termos deste CONTRATO e 
da legislação em vigor. Caso seja pessoa física, você declara ser maior de 18 (dezoito) 
anos.  
 
CRÉDITO ROTATIVO: Quando você realiza o PAGAMENTO MÍNIMO da sua FATURA, ou 
ainda, o pagamento de qualquer valor entre o PAGAMENTO MÍNIMO e o valor total da 
sua FATURA, o saldo devedor remanescente se torna um empréstimo pessoal de curto 
prazo e é cobrado na FATURA do mês seguinte. Sobre este saldo devedor incidem os 
ENCARGOS DE FINANCIAMENTO. 
 
COMPRA: é a aquisição de bens e/ou serviços efetuada por você, mediante o uso do 
CARTÃO nos ESTABELECIMENTOS. 
 
CONTA PAGSEGURO: é a conta de pagamento pré-paga de titularidade do CLIENTE, 
utilizada sob o arranjo de pagamento fechado instituído pelo PAGSEGURO, destinada a 
receber saldos de moedas eletrônicas e/ou os débitos e créditos oriundos das vendas 
de bens e/ou serviços, conforme contrato disponível em 
https://pagseguro.uol.com.br/sobre/contrato-de-servicos. 
 
CONTRATO: é o presente Instrumento celebrado entre o PAGSEGURO e o CLIENTE. 
 
DIA ÚTIL: dias que não se encontram na lista de “feriados federais e bancários”, de 
acordo com o calendário disponibilizado pela Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), disponível no seguinte endereço: 
https://feriadosbancarios.febraban.org.br/feriados.asp. 
 
ENCARGOS DE FINANCIAMENTO: são os (i) juros remuneratórios, por dia de atraso, 
sobre a parcela vencida ou sobre o saldo devedor não liquidado, (ii) multa, e (iii) juros 
de mora devidos por você em razão de atraso ou mora no pagamento de saldo devedor 
não liquidado. 
 
ESTABELECIMENTOS: são os fornecedores de bens e/ou serviços que estão habilitados 
a aceitar pagamentos com o seu CARTÃO, no Brasil e/ou no exterior. 
  
FATURA: é o documento eletrônico disponibilizado mensalmente pelo PAGSEGURO por 
meio dos seus canais digitais. Nesse documento serão discriminados os valores gastos 
com o CARTÃO, o seu LIMITE DE CRÉDITO, CET, a data de vencimento, o PAGAMENTO 
MÍNIMO, além de outras informações importantes, nos termos da regulamentação 
aplicável.  
 
GARANTIA: tem o significado estabelecido na Cláusula 4.13 abaixo. 
 
LIMITE DE CRÉDITO: é o valor máximo, em Reais, disponibilizado pelo PAGSEGURO para 
utilização do seu CARTÃO durante o ciclo de 1 (um) mês. O PAGSEGURO poderá 
disponibilizar limites individuais e diferentes para COMPRAS e para SAQUES. O valor 
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máximo de seu LIMITE DE CRÉDITO dependerá de análise de crédito realizada pelo 
PAGSEGURO, conforme parâmetros e políticas internas, e poderá variar conforme o seu 
perfil de crédito. 
 
LIMITE COM USO DE SALDO DA CONTA: corresponde ao aumento do LIMITE DE 
CRÉDITO por meio da transferência de saldo disponível na sua CONTA PAGSEGURO para 
uma conta de pagamento caução em seu nome, não movimentável por você 
(“CAUÇÃO”), em benefício do PagSeguro, e terá como exclusiva função garantir o 
cumprimento de todas as obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes e 
futuras, inclusive decorrentes de PARCELAMENTO, CRÉDITO ROTATIVO, ENCARGOS DE 
FINANCIAMENTO, multas, penalidades e indenizações relativas aos valores referentes 
às liquidações e demais obrigações assumidas por você no âmbito deste CONTRATO. 
 
OBRIGAÇÕES GARANTIDAS: tem o significado estabelecido na Cláusula 4.13 abaixo. 
 
PAGAMENTO MÍNIMO: é o valor mínimo que o PAGSEGURO poderá indicar na sua 
FATURA e que deverá ser pago, até o vencimento, para que você não fique em atraso e 
não sejam aplicadas eventuais penalidades pelo inadimplemento e/ou seja realizado 
bloqueio do CARTÃO.  
 
PARCELAMENTO: significa a operação de crédito contratada pelo PagSeguro, em nome 
do CLIENTE e nos termos das autorizações aqui concedidas, utilizada para a quitação de 
obrigações decorrentes do pagamento de saldos em aberto da FATURA ou decorrentes 
do CRÉDITO ROTATIVO. 
 
SAQUE: é a operação pela qual o CLIENTE solicita e realiza a retirada de valores em 
espécie em terminais de saque devidamente credenciados pelas BANDEIRAS.  
 
SITE: é o portal da PAGSEGURO disponível na internet através do endereço 
https://pagseguro.uol.com.br para consultas gerais e do presente CONTRATO, 
comunicações e outros serviços no seguinte link https://pagseguro.uol.com.br/conta-
digital/cartao/cartao-de-credito 
 
SÓCIO GARANTIDOR: é o sócio do CLIENTE contratante pessoa jurídica que solicita o 
CARTÃO e assume integral e solidariamente todas as obrigações e responsabilidades 
previstas neste CONTRATO. 
 
2. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO 

 
2.1. Para que você entenda todas as formas de utilização do seu CARTÃO, destacamos 
abaixo as suas principais funcionalidades. 
 
Realização de Compras 
 
2.2. O CARTÃO poderá ser utilizado, no Brasil e/ou no exterior, para COMPRAS de bens 
e/ou serviços nos ESTABELECIMENTOS, observados o LIMITE DE CRÉDITO e o período de 
validade impresso no CARTÃO e as condições de pagamento (à vista ou parcelado). O 
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reestabelecimento do seu LIMITE DE CRÉDITO ocorrerá conforme seja realizado o 
pagamento da FATURA e das parcelas, nos termos deste CONTRATO. 
 
2.3. As COMPRAS são formalizadas com a assinatura do comprovante da operação, a 
digitação da senha ou a confirmação da operação por meio dos canais digitais ou por 
telefone, sendo que um desses atos caracteriza a sua concordância com a transação 
realizada. 
 
2.4. Em caso de cancelamento de qualquer COMPRA ou pré-autorização, você deverá 
obter, no ato, o comprovante do cancelamento junto ao ESTABELECIMENTO. 
 
2.5. Em caso de COMPRAS realizadas fora do ESTABELECIMENTO (por exemplo, pela 
internet ou pelo telefone), você poderá exercer o seu direito de arrependimento no 
prazo de 7 (sete) dias. Nesse caso, e conforme previsto no Código de Defesa do 
Consumidor, você deverá solicitar o cancelamento da COMPRA diretamente ao 
ESTABELECIMENTO. Este, por sua vez, é quem deverá comunicar o PAGSEGURO do 
cancelamento da operação, para que a transação não seja lançada na FATURA ou para 
que seja providenciado o estorno do valor, caso o pagamento já tenha sido realizado. 
 
2.6. Você compreende e concorda que o PAGSEGURO: (i) não é responsável pela 
entrega, qualidade, pela quantidade, por defeitos ou vícios nos bens ou serviços 
adquiridos, ou por qualquer diferença de preço. Qualquer reclamação relacionada aos 
produtos ou serviços adquiridos com o CARTÃO deverá ser direcionada por você 
diretamente ao ESTABELECIMENTO; e (ii) não é responsável pela eventual restrição 
dos ESTABELECIMENTOS ao uso do CARTÃO, inclusive às condições de pagamento e 
parcelamento. 
 
2.7. Ressaltamos que a eventual desistência, cancelamento ou reclamação sobre uma 
COMPRA é de sua inteira responsabilidade e você deverá acionar diretamente o 
ESTABELECIMENTO e dependerá do cancelamento da transação pelo 
ESTABELECIMENTO junto ao PAGSEGURO, mediante a formalização da ocorrência e 
encaminhamento da documentação pertinente, inclusive emissão de comprovante de 
cancelamento. 
 
2.8. É expressamente proibida a utilização do CARTÃO em transações não autorizadas 
pelas BANDEIRAS ou pelo PAGSEGURO, incluindo, mas não se limitando a COMPRAS que 
decorram de produtos ou serviços ilegais, tais como jogos de azar, proibidos via internet 
ou em cassinos. A referida utilização indevida poderá acarretar cancelamento imediato 
do seu CARTÃO e/ou na rescisão imediata deste CONTRATO e no não reconhecimento 
e pagamento da transação, sem prejuízo da aplicação das demais sanções legais e 
contratuais cabíveis. 
 
Realização de Saques  
 
2.9. O seu CARTÃO poderá ser utilizado, no Brasil ou no exterior, para retirada de 
recursos nos terminais habilitados, observado o LIMITE DE CRÉDITO e o período de 
validade impresso no CARTÃO.  
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2.10. A realização de um SAQUE será efetivada por meio de uma contratação de 
financiamento junto a instituição financeira conveniada ao PAGSEGURO, nos termos da 
Cláusula 7, abaixo.  
 
2.11. O valor total do SAQUE deverá ser pago por meio do lançamento em FATURA, 
em uma ou mais parcelas, conforme escolhido por você dentre as opções disponíveis no 
momento da contratação da operação. 
 
2.12. Sobre cada valor sacado incidirão ENCARGOS DE FINANCIAMENTO e Imposto 
sobre Operações Financeiras - IOF em vigor computados desde a data da transação até 
a do efetivo pagamento.  
 
2.13. Esse é um serviço que poderá ser tarifado, conforme estabelecido na Cláusula 6. 
Consulte os canais digitais do PAGSEGURO e verifique os valores que poderão ser 
cobrados. 
 
2.14. O limite para SAQUE está sujeito à prévia avaliação de crédito pelo PAGSEGURO 
no momento da contratação do CARTÃO e será informado na sua FATURA, podendo ser 
inferior ao LIMITE DE CRÉDITO para compras do seu CARTÃO.  
 
COMPRAS e SAQUES Internacionais 
 
2.15. O CARTÃO poderá ser utilizado no exterior para COMPRAS ou a realização de 
SAQUES. Conforme legislação vigente, as transações internacionais realizadas por meio 
do CARTÃO estão sujeitas à incidência de IOF e serão informadas ao Banco Central, sem 
prejuízo dos demais órgãos competentes, incluindo a Receita Federal. 
 
2.16. Antes de usar o CARTÃO em viagens ao exterior, é importante que a função 
internacional seja habilitada em um dos canais de atendimento para evitar eventuais 
transações negadas e/ou bloqueios preventivos por medidas de segurança. Ainda que 
você tenha realizado a referida comunicação, caso seja detectado algum risco no uso 
do CARTÃO que possa oferecer prejuízo a você ou ao PAGSEGURO, poderá ser negada 
qualquer transação ou realizado o bloqueio preventivo do CARTÃO. Em caso de 
bloqueio, você poderá entrar em contato com o PAGSEGURO e solicitar o desbloqueio 
mediante a confirmação de seus dados. 
 
2.17. O valor das operações realizadas com o CARTÃO em ESTABELECIMENTOS no 
exterior ou em sites de COMPRAS internacionais em dólar norte-americano será 
convertido, mediante taxa de câmbio do dólar norte-americano do dia da realização da 
TRANSAÇÃO, para reais e lançado na FATURA na data de processamento das COMPRAS. 
 
2.18. Ao utilizar seu CARTÃO no exterior ou em sites internacionais para COMPRAS ou 
SAQUES em moeda estrangeira, o valor será convertido inicialmente para dólar 
americano (caso a compra seja realizada em outra moeda) e depois para reais, com base 
na taxa de conversão do dólar americano utilizada pelas instituições financeiras com as 
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quais o PAGSEGURO se relaciona no dia da COMPRA ou SAQUE. Em sua fatura você 
poderá consultar o valor da compra na moeda local. 
 
2.19. A taxa de câmbio do dólar norte-americano utilizada na conversão dos gastos do 
seu CARTÃO será compatível com a taxa média de mercado para operações de varejo 
com pessoas físicas, podendo, em determinados dias, ser superior ou inferior à taxa 
média divulgada pelo BACEN. 
 
2.20. Os tributos decorrentes da realização das operações de câmbio necessárias para 
pagamento das operações realizadas com o seu CARTÃO são de sua responsabilidade e, 
portanto, serão repassados pelo PAGSEGURO a você na FATURA. 
 
2.21. Você declara estar ciente e concorda que o PAGSEGURO poderá fornecer ao 
BACEN e a outras autoridades governamentais informações sobre todas as transações 
realizadas com o CARTÃO no exterior.  
 
2.22. Para a realização de SAQUES no exterior, além dos tributos/impostos aplicáveis, 
poderá haver a cobrança de tarifas pela empresa responsável pelo terminal utilizado.  
 
2.23. Em caso de cancelamento ou estorno de uma transação em moeda estrangeira, 
será creditado em sua fatura o valor da transação convertido em reais, utilizando a taxa 
de câmbio do dia em que o cancelamento ou o estorno da transação for lançado na 
fatura, acrescido do valor do IOF. 
 
Pagamento de Contas 
 
2.24. Você poderá utilizar o CARTÃO para pagamento de contas (água, luz, telefone, 
gás, tributos, boletos de cobrança), o qual está condicionado ao LIMITE DE CRÉDITO 
disponível no momento da operação.  
 
2.25. Esse é um serviço que pode ser tarifado, conforme estabelecido na Cláusula 6. 
Consulte os canais digitais do PAGSEGURO e verifique os valores que poderão ser 
cobrados.  
 

2.25.1. O PAGSEGURO pode estipular valor máximo diário e/ou quantidade 
máxima de contas que podem ser pagas com o CARTÃO. Consulte previamente 
as regras e a disponibilidade desse serviço. 

 
Portadores 
 
2.26. Caso o CLIENTE seja uma pessoa jurídica, caberá ao seu representante legal 
constituído na forma do estatuto ou contrato social do CLIENTE, por meio dos canais de 
atendimento do PAGSEGURO, a indicação dos portadores maiores de 18 (dezoito anos) 
devidamente autorizados a utilizar o CARTÃO, bem como o fornecimento ao 
PAGSEGURO dos dados cadastrais e respectivos documentos eventualmente solicitados. 
A indicação dos portadores implica, para todos os fins de fato e de direito, na outorga 
de poderes aos portadores para utilização do CARTÃO, por conta, fiscalização e risco do 



 

  

 
   

7 
 

CLIENTE, sendo o CLIENTE o único e exclusivo responsável, perante o PAGSEGURO e 
quaisquer terceiros, pela utilização do CARTÃO pelos portadores indicados.  
 

2.26.1. O CLIENTE deverá utilizar e instruir os portadores para que utilizem o 
CARTÃO em conformidade com seu objeto social e de acordo com os termos e 
condições aqui previstos. 

 
3. LIMITE DE CRÉDITO 

 
3.1. A definição do valor do LIMITE DE CRÉDITO do seu CARTÃO, inclusive do LIMITE 
COM USO DO SALDO DA CONTA, está condicionada à análise cadastral e financeira 
prévia, sendo que o PAGSEGURO, a seu exclusivo critério, e a qualquer tempo, 
observadas as disposições deste CONTRATO e nos termos da legislação e 
regulamentação em vigor, poderá revisar os limites estabelecidos e as respectivas 
transações passíveis de realização por você no Brasil e/ou no exterior.  
 

3.1.1. Eventuais reduções ou aumentos do LIMITE DE CRÉDITO, inclusive do 
LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA, serão comunicadas a você pelo 
PAGSEGURO.  As comunicações poderão ser realizadas por meio telefônico, 
através de aplicativos que permitem a troca de mensagens pelo celular e via SMS, 
mensagens via correio eletrônico por qualquer outro meio de comunicação, 
inclusive por meio de avisos escritos na FATURA, nos prazos estabelecidos na 
legislação e regulamentação em vigor. Antes de utilizar seu CARTÃO, você 
sempre deve verificar o LIMITE DE CRÉDITO disponível e as possíveis 
comunicações em sua conta ou FATURA. Fique sempre atento, pois o 
PAGSEGURO negará a utilização do seu CARTÃO caso não haja LIMITE DE 
CRÉDITO disponível.  
 
3.1.2. O seu LIMITE DE CRÉDITO, incluindo o LIMITE COM USO DO SALDO DA 
CONTA, poderá ter sido concedido com base em GARANTIA outorgada por você 
em favor do PAGSEGURO (conforme disciplinado na Cláusula 4.13 abaixo), 
CAUÇÃO constituída em favor do PAGSEGURO (conforme disciplinado na 
Cláusula 3.6 abaixo), ou portabilidade de seu salário ao PAGSEGURO. Nessas 
hipóteses, caso (i) haja uma redução no valor da GARANTIA outorgada por você 
(como, por exemplo, em virtude de resgate, negociação, bloqueio judicial ou 
transferência de títulos ou valores mobiliários cedidos em garantia, incluindo 
os Certificados de Crédito Bancários – CDBs), (ii) você realize o saque de parte 
ou da totalidade do saldo do LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA , ou, por 
qualquer motivo, haja uma redução no valor da CAUÇÃO constituída por você 
, ou (iii) você deixe de receber o seu salário por meio do PAGSEGURO, o 
PAGSEGURO poderá reduzir ou mesmo cancelar integralmente o seu LIMITE DE 
CRÉDITO, inclusive o LIMITE  COM USO DO SALDO DA CONTA, imediatamente, 
mediante notificação a você.  

 
3.2. Você poderá utilizar o seu CARTÃO até o valor do seu LIMITE DE CRÉDITO disponível. 
Esse valor estará disponível para consulta em sua FATURA ou nos canais digitais 
disponibilizados pelo PAGSEGURO (ou por terceiros por ele indicados). 
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3.2.1. Você comprometerá o seu LIMITE DE CRÉDITO a cada COMPRA ou SAQUE 
realizado. Assim que você efetuar pagamentos de sua FATURA e houver o 
processamento desse pagamento em nossos sistemas, o seu LIMITE DE CRÉDITO 
será recomposto proporcionalmente ao valor do pagamento realizado. 

 
3.3. AVALIAÇÃO EMERGENCIAL DE CRÉDITO: se disponível essa funcionalidade pelo 
PAGSEGURO, você poderá solicitar uma avaliação emergencial de crédito. O 
PAGSEGURO irá analisar a viabilidade de concessão, em caráter emergencial, de um 
aumento pontual no seu LIMITE DE CRÉDITO disponível.  
 
3.4. A autorização para a realização de operação em decorrência de avaliação 
emergencial de crédito não necessariamente implica o aumento do seu LIMITE DE 
CRÉDITO, cujo estabelecimento do valor permanece exclusivamente ao PAGSEGURO. 
Esse é um serviço que poderá ser tarifado, conforme estabelecido na Cláusula 6. 
Consulte os canais digitais do PAGSEGURO e verifique os valores que poderão ser 
cobrados. 

 
3.5. Quando seu CARTÃO estiver próximo à data de vencimento, o PAGSEGURO 
atualizará suas informações cadastrais, realizará nova avaliação de crédito e, uma vez 
aprovado o crédito, enviará um novo CARTÃO para você, com nova data de vencimento.  
 
3.6. LIMITE  COM USO DO SALDO DA CONTA . Caso esteja disponível, o cliente que 
possuir saldo em sua CONTA PAGSEGURO poderá solicitar o aumento do seu LIMITE DE 
CRÉDITO por meio da contratação do LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA indicando 
o valor do saldo a ser bloqueado para constituição da CAUÇÃO. Caso a solicitação seja 
aprovada pelo PAGSEGURO com base em suas políticas internas, o valor indicado 
mantido em sua CONTA PAGSEGURO será bloqueado para a constituição da CAUÇÃO. O 
valor de crédito do LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA é composto  pelo valor 
equivalente ao saldo depositado em sua CONTA PAGSEGURO e bloqueado por você para 
constituição da CAUÇÃO e contratação do LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA.  
 
3.7. A solicitação de bloqueio e utilização do LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA, 
nos termos da Cláusula 3.6 acima, será considerada, para todos os fins e efeitos, sua 
solicitação e concordância com a majoração de seu LIMITE DE CRÉDITO, nos termos da 
legislação e regulamentação em vigor. 

 
3.8. Você poderá, a qualquer momento, solicitar a redução ou cancelamento do seu 
LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA , bem como a liberação da CAUÇÃO para tornar 
o saldo bloqueado disponível novamente na CONTA PAGSEGURO, desde que não tenha 
comprometido seu LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA. Caso você tenha utilizado 
seu LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA , a solicitação de redução ou cancelamento 
somente poderá ser realizada após a integral quitação do valor do LIMITE COM USO DO 
SALDO DA CONTA  em uso. 

  
3.9. Caso você não tenha comprometido seu LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA , 
após sua solicitação de redução ou cancelamento, o valor correspondente da CAUÇÃO 



 

  

 
   

9 
 

será liberado em sua CONTA PAGSEGURO e o seu LIMITE DE CRÉDITO poderá ser 
reduzido, nos termos previstos nas Cláusulas 3.1.1 e 3.1.2 deste CONTRATO. 

 
3.10. Caso você não cumpra integralmente, as obrigações assumidas nos termos deste 
CONTRATO incluindo o cumprimento de todas as obrigações principais, acessórias e 
moratórias, presentes e futuras, inclusive decorrentes de PARCELAMENTO, CRÉDITO 
ROTATIVO, ENCARGOS DE FINANCIAMENTO, multas, penalidades e indenizações 
relativas aos valores referentes às liquidações e demais obrigações assumidas por você 
no âmbito deste CONTRATO e/ou na hipótese de vencimento antecipado do CONTRATO, 
o PAGSEGURO está autorizado a utilizar a totalidade da CAUÇÃO visando a satisfação 
integral das obrigações assumidas por vocês neste documento. Além disso, o 
PAGSEGURO fica desde já autorizado a reter e/ou bloquear todos e quaisquer recursos, 
bens, ativos e direitos de sua propriedade que estejam custodiados, depositados e/ou 
de qualquer forma sobre a posse direta do PAGSEGURO para garantir o cumprimento 
de todas as obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes e futuras 
assumidas por você no âmbito deste CONTRATO. 

 
3.11. Você tem ciência e concorda que o valor correspondente à CAUÇÃO não gerará 
qualquer tipo de rendimento ou remuneração a você. 
 
4. FATURA E PAGAMENTOS 
 
4.1. A FATURA é o documento disponibilizado mensalmente a você através dos canais 
digitais do PAGSEGURO ou seus parceiros. Ela será encaminhada a você, por e-mail 
(salvo se solicitado o envio por correspondência física), indicando, dentre outras 
informações mensais obrigatórias nos termos da regulamentação vigente: (i) o valor dos 
gastos e despesas decorrentes da utilização do CARTÃO, juros, tributos, CET e valores 
cobrados a título de juros moratórios e de multa pelo atraso no pagamento; (ii) o valor 
de todos os pagamentos realizados no mês anterior; (iii) operações de crédito 
contratadas (inclusive em relação ao CRÉDITO ROTATIVO); (iv) a data de vencimento da 
FATURA; (v) o valor do Pagamento Mínimo; (vi) instruções para pagamento; (vii) 
informações de interesse, inclusive sobre outros serviços.  Importante! Mantenha 
sempre seu e-mail atualizado e adote as medidas de segurança para o ambiente 
eletrônico.   
 

4.1.1. Se por qualquer motivo a FATURA não for disponibilizada, entre em 
contato imediatamente com o PAGSEGURO, pois o não recebimento da fatura 
não desobriga você de efetuar o pagamento até a data de vencimento. 
 

4.2. Você deverá conferir todas as despesas lançadas na sua FATURA antes de efetuar 
qualquer pagamento. Se for identificado alguma COMPRA que esteja em desacordo com 
o realizado, procure resolver diretamente com o ESTABELECIMENTO para uma solução 
mais rápida e eficaz.  Você poderá procurar o PAGSEGURO para início do procedimento 
de contestação de despesas com o ESTABELECIMENTO, devendo observar o prazo de 
até 90 (noventa) dias da data da COMPRA para registrar sua reclamação e apresentar os 
documentos necessários para análise. O não questionamento de quaisquer lançamentos 
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contidos na FATURA no prazo mencionado implicará o seu reconhecimento e aceitação 
e não haverá mais a possibilidade de estorno de valores.  
 
4.3. Em caso de questionamento de despesas lançadas na FATURA, o PAGSEGURO 
poderá realizar o crédito em confiança dos valores contestados como restituição do 
limite, conforme as regras da BANDEIRA. Nesse caso, se o pagamento foi parcelado, você 
ainda deverá efetuar o pagamento das parcelas remanescentes lançadas na FATURA. 
Após análise da BANDEIRA e sendo apurado que os débitos são de sua responsabilidade, 
esses valores serão lançados novamente em sua FATURA para pagamento.  
 
4.4. Se constatada a regularidade da transação reclamada, essa será mantida na FATURA 
ou, caso já estornada, será lançada em FATURA posterior, com encargos. Havendo 
qualquer dúvida em relação à FATURA, o CLIENTE deverá entrar em contato, com o 
PASEGURO para que lhe sejam prestados os devidos esclarecimentos. 
 
4.5. Caso a data de vencimento da FATURA não seja um DIA ÚTIL para efetuar 
pagamento bancário, o dia para pagamento será estendido para o dia útil 
imediatamente subsequente.  
 
4.6. Você poderá pagar a FATURA até a data do vencimento, em qualquer Banco, através 
de uma das formas de pagamento escolhida por você: (i) utilização do boleto bancário 
anexo à FATURA; ou (ii) débito a ser realizado sobre o seu saldo mantido na CONTA 
PAGSEGURO.  
 
4.7. FORMAS DE PAGAMENTO: em cada mês o CLIENTE terá três opções de pagamento 
das FATURAS, a saber:  
 

4.7.1. Pagamento Total: o CLIENTE poderá, preferencialmente, pagar o valor 
total da sua FATURA até a data de vencimento, composto pelo somatório: (i) do 
eventual saldo remanescente da FATURA do mês anterior; (ii) das prestações 
referentes a eventuais PARCELAMENTOS de períodos anteriores; (iii) de SAQUES 
realizados; (iv) das demais COMPRAS ou pagamentos realizados no período ou 
pagamento de contas contratados; (v) eventuais valores cobrados a título de 
encargos e tarifas; e (vi) outros serviços.  
 
4.7.2. Pagamento Parcial: o CLIENTE poderá realizar o pagamento de qualquer 
quantia entre o valor do PAGAMENTO MÍNIMO e o valor total indicado na 
FATURA. Nesse caso, o saldo restante da sua FATURA poderá estar sujeito às 
seguintes situações: 
 

(a) Caso você ainda não tenha utilizado o CRÉDITO ROTATIVO no mês 
anterior, o saldo remanescente será financiado junto a uma instituição 
financeira conveniada ao PAGSEGURO, conforme previsto neste CONTRATO 
(cláusulas 4.7 e 7) até a fatura do mês subsequente, incidindo os ENCARGOS 
DE FINANCIAMENTO; ou 
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(b) Caso você já tenha utilizado o CRÉDITO ROTATIVO no mês anterior, o 
PAGSEGURO poderá oferecer opções de PARCELAMENTO da sua FATURA. 
Sobre o valor parcelado serão devidos os encargos informados previamente 
na FATURA, os quais serão aplicáveis sobre o saldo devedor, desde a data da 
contratação até a data de seu pagamento. O seu LIMITE DE CRÉDITO não 
será restabelecido com a simples adesão ao PARCELAMENTO de FATURA, 
mas sim mensalmente e na medida em que esses pagamentos sejam 
efetuados. 
 

4.8. CRÉDITO ROTATIVO: Ocorrerá sempre que você: (i) optar por pagar qualquer 
quantia entre o valor do PAGAMENTO MÍNIMO e o valor total de sua FATURA ou (ii) não 
aderir a uma das formas de parcelamento integral oferecidas em sua FATURA. Caso 
ocorra uma dessas situações, você autoriza a contratação de um financiamento do saldo 
devedor em aberto do seu CARTÃO. O PAGSEGURO irá, em seu nome, negociar e obter 
crédito perante instituições financeiras para saldar o saldo em aberto da sua FATURA, 
conforme previsto na Cláusula 7, até a fatura do mês subsequente, incidindo os 
ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.  
 
4.9. O CRÉDITO ROTATIVO é uma linha de crédito emergencial e deverá ser liquidado 
até o vencimento da próxima FATURA, mediante seu pagamento integral ou, se 
disponível na FATURA, pela contratação de uma das modalidades de Parcelamento 
disponíveis. 

 
4.10. Sua FATURA ainda poderá ser utilizada para comunicação de: (i) eventuais 
cobranças de novas tarifas ou aumento de tarifas existentes; (ii) alterações nas 
condições deste CONTRATO; e (iii) outras informações que o PAGSEGURO entender que 
possa ser de seu interesse. Fique atento! 
 
4.11. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA: Você poderá liquidar antecipadamente o saldo 
devedor, total ou parcial, com desconto proporcional dos juros, se houver, nos termos 
do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, mediante sua solicitação nos canais 
de atendimento do PAGSEGURO.  

 
4.12. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO. Caso o pagamento da FATURA, do CRÉDITO 
ROTATIVO e/ou do PARCELAMENTO não seja efetuado nos termos acima e até a data 
de vencimento, você autoriza o PAGSEGURO, de forma expressa e irrevogável, a 
bloquear e debitar, a fim de cumprir com as obrigações assumidas por você neste 
CONTRATO, o respectivo saldo devedor da(s) sua(s) CONTA(S) PAGSEGURO (até o limite 
do saldo disponível lá mantido), incluindo as taxas, tarifas e outros encargos de qualquer 
natureza devidos ao PAGSEGURO no âmbito desse CONTRATO e inadimplidos. A 
autorização para bloqueio do saldo devedor e débito em conta prevista nesta Cláusula 
permanecerá vigente enquanto este CONTRATO permanecer em vigor.  

 
4.13. GARANTIA. Você tem ciência e concorda que se você adquiriu Certificados de 
Depósito Bancário – CDBs junto a instituições financeiras parceiras por meio do 
PAGSEGURO, o limite do seu CARTÃO foi baseado, dentre outras avaliações de crédito, 
também no valor que você aplicou em CDBs. Dessa forma, em garantia do pontual e 
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integral pagamento do saldo devedor do CARTÃO, incluindo os valores correspondentes 
a FATURAS, CRÉDITO ROTATIVO e/ou PARCELAMENTO em atraso, acrescidos das taxas, 
tarifas, tributos, honorários de cobrança e encargos de qualquer natureza devidos ao 
PAGSEGURO no âmbito desse CONTRATO (qualquer deles individualmente ou em 
conjunto “OBRIGAÇÕES GARANTIDAS”), você cede fiduciariamente ao PAGSEGURO, em 
caráter irrevogável e irretratável, os Certificados de Depósito Bancário - CDBs que você 
tenha adquirido e que venha a adquirir (“GARANTIA”), nos termos do artigo 66-B da Lei 
4.728, de 14 de julho de 1965, do artigo 26 da Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, e dos 
artigos 27 a 42 da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterados.  

 
4.13.1. O PAGSEGURO (e/ou a instituição financeira parceira emissora da 
GARANTIA) poderá bloquear a GARANTIA, impedindo seu resgate, transferência 
ou negociação, nas datas em que você utilizar o CARTÃO para realizar transações. 
O valor da GARANTIA bloqueada será calculado pelo PAGSEGURO de acordo suas 
políticas de crédito, tendo em consideração o valor dos CDBs adquiridos por 
você, inclusive para efeitos de resgate antecipado. 

 
4.13.2. Para todos os fins legais, a GARANTIA será identificada por meio de 
extratos e/ou notas de negociação – que serão disponibilizadas para você e 
poderão ser acessadas, a qualquer momento, por meio dos canais de 
atendimento do PAGSEGURO - e garantirão o pagamento das OBRIGAÇÕES 
GARANTIDAS independentemente de qualquer providência adicional por você 
ou pelo PAGSEGURO. 
 
4.13.2.1. A garantia fiduciária aqui constituída incluirá todos os bens, recursos 
ou direitos que você receba ou tenha direito a receber em relação a GARANTIA, 
incluindo, mas não se limitando, eventuais recursos decorrentes de resgate, 
vencimento dos títulos ou reaplicações. Nesses casos, o PAGSEGURO se reserva 
o direito de reter os referidos recursos em sua conta, até que o valor da garantia 
seja recomposto. 
 
4.13.3. O PAGSEGURO poderá registrar este CONTRATO e/ou a GARANTIA 
perante as entidades competentes para assegurar sua eficácia, incluindo perante 
terceiros. Nesse caso, você se compromete a reembolsar o PAGSEGURO pelos 
custos do registro. 
 
4.13.4. Caso você não cumpra integralmente as obrigações assumidas nos 
termos deste CONTRATO e/ou na hipótese de vencimento antecipado do 
CONTRATO, o PAGSEGURO está autorizado a adotar todas as medidas previstas 
em lei para excussão da GARANTIA, visando a satisfação integral das 
OBRIGAÇÕES GARANTIDAS neste documento. Além disso, o PAGSEGURO fica 
desde já autorizado a reter e/ou bloquear todos e quaisquer recursos, bens, 
ativos e direitos de propriedade do CLIENTE que estejam custodiados, 
depositados e/ou de qualquer forma sobre a posse direta ou indireta do 
PAGSEGURO e/ou de qualquer outra instituição de seu grupo econômico em 
caso de inadimplemento de sua obrigação de pagar integralmente e 
pontualmente as OBRIGAÇÕES GARANTIDAS, bem como vender ou liquidar 
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tais bens, ativos e direitos para quitação total ou parcial das OBRIGAÇÕES 
GARANTIDAS. 
 
4.13.5. Para fins da execução da garantia constituída nesta Cláusula, você 
nomeia, de maneira irrevogável e irretratável, o PAGSEGURO, ou quem este 
indicar por escrito, como de fato nomeado tem, seu bastante procurador, nos 
termos dos artigos 684 e 685 do Código Civil, conferindo-lhe, neste ato, poderes 
especiais para, em seu nome, por ocasião do inadimplemento de qualquer 
OBRIGAÇÃO GARANTIDA: (i) resgatar, vender, ceder, transferir ou de qualquer 
outra forma dispor da totalidade ou parte da GARANTIA, pelos preços e de 
acordo com os termos e condições que considerar adequados, em juízo ou fora 
dele, por meio de operações públicas ou privadas; e (ii) utilizar os recursos 
decorrentes do resgate ou da alienação da GARANTIA para o pagamento, no 
todo ou em parte, das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS, incluindo os juros 
remuneratórios incidentes durante o período de inadimplência, bem como 
eventuais despesas, encargos e tributos, podendo, para tanto, assinar qualquer 
documento público ou particular, receber o preço e dar quitação, 
independentemente de qualquer notificação prévia a você. 
 
4.13.6. Uma vez realizado o pagamento das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS, a 
liberação da GARANTIA será autorizada pelo PAGSEGURO na proporção do 
pagamento realizado. 

 
5. ATRASO OU NÃO PAGAMENTO 

 
5.1. Caso você não efetue qualquer pagamento até a data de vencimento, ou ainda, 
pague um valor inferior ao PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso e o saldo 
devedor de sua FATURA será atualizado até a data do seu pagamento, acrescido de (i) 
multa de 2%, (ii) juros moratórios de 1% ao mês (pro rata die), (iii) juros remuneratórios, 
e (iv) tributos e impostos aplicáveis.  
 
5.2. O atraso ou não cumprimento de qualquer obrigação por você, sejam principais ou 
acessórias, incluindo obrigações de pagamento, assumidas no âmbito deste CONTRATO, 
poderá ocasionar: (i) o bloqueio ou o cancelamento do CARTÃO, independentemente 
de notificação ou qualquer outra formalidade, (ii) a inscrição do seu nome nos órgãos 
de proteção ao crédito e (iii) o vencimento antecipado de suas obrigações futuras, nos 
termos da Cláusula 5.3 abaixo. 

 
5.3. A falta ou atraso no cumprimento de obrigações contratuais mencionados na 
Cláusula 5.2 acima, autorizará o PAGSEGURO a considerar vencido o CONTRATO em 
todas as suas obrigações. O PAGSEGURO poderá exigir de você, de uma só vez e de 
imediato, o pagamento de todo o saldo devedor em aberto. Neste caso, o PAGSEGURO 
poderá (i) exigir de você o pagamento de todo o saldo o devedor não pago associado às 
FATURAS já vencidas, bem como o valor dos gastos e despesas decorrentes da utilização 
do CARTÃO até a data de fechamento da próxima FATURA, incluindo os juros moratórios 
e multa aplicáveis; e (ii) debitar todos os valores de sua CONTA PAGSEGURO, nos termos 
da Cláusula 4.12 acima, os valores previstos no item (i) acima. 
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5.4. Caso o CLIENTE seja pessoa jurídica, o SÓCIO GARANTIDOR concorda com todos 
os termos e condições deste CONTRATO, bem como declara e assume todas as 
obrigações atribuídas ao CLIENTE neste instrumento, respondendo de forma integral 
e solidária com o CLIENTE por todas as obrigações previstas neste CONTRATO, 
inclusive por todos os débitos decorrentes da utilização do CARTÃO. O PAGSEGURO 
poderá utilizar todos os direitos e mecanismos de cobrança em face do SÓCIO 
GARANTIDOR previstos na legislação e regulamentação em vigor. 
 
6. TARIFAS 

 
6.1. Queremos que você saiba que o PAGSEGURO eventualmente poderá cobrar tarifas 
pela prestação de determinados serviços, conforme autorizado pelo BACEN e/ou 
regulação aplicável. Os valores dessas tarifas serão informados previamente a você, na 
forma da regulamentação em vigor, por meio dos canais digitais indicados pelo 
PAGSEGURO, e caso sejam cobradas, estarão também indicadas na sua FATURA.  
 
7. MANDATO  

 
7.1. Para viabilizar a obtenção de SAQUES e o financiamento do saldo devedor da sua 
FATURA nas situações previstas nas Cláusulas 2.10 e Cláusula 4.7 o CLIENTE desde já 
nomeia o PAGSEGURO seu bastante procurador com poderes especiais para, em seu 
nome e por sua conta e benefício, negociar e obter crédito perante instituições 
financeiras, outorgando-lhe poderes especiais para assinar contratos de financiamento, 
cédulas de crédito bancário, acertar prazos, juros e ônus da dívida, repactuar taxas de 
juros e assinar contratos de abertura de crédito ou outros instrumentos necessários 
para a obtenção de tais financiamentos. 
 

7.1.1. O mandato outorgado por você ao PAGSEGURO previsto na Cláusula 7.1. 
será exercido exclusivamente nos limites estabelecidos neste CONTRATO. Caso 
não tenha interesse na outorga do mandato aqui previsto, você, 
cumulativamente, (i) deverá mensalmente efetuar o pagamento integral da 
FATURA do seu CARTÃO, evitando o financiamento previsto na Cláusula 2.10 e 
Cláusula 4.7 e (ii) não deverá realizar saques com o seu CARTÃO. 
 

7.2. Com a finalidade única e específica para negociar e obter crédito perante 
instituições financeiras para saldar o saldo devedor da sua FATURA você desde já 
autoriza o PAGSEGURO a compartilhar os seus dados cadastrais com as instituições 
financeiras para a obtenção dos financiamentos. 
 
7.3. Para a obtenção do financiamento do seu saldo devedor, o PAGSEGURO se 
constituirá fiador, avalista e principal garantidor do financiamento e dos juros 
incidentes. Em caso de inadimplência, o PAGSEGURO se responsabiliza em liquidar o 
valor devedor perante a instituição financeira e, dessa forma, o PAGSEGURO ou terceiro 
por este indicado entrará em contato com você para efetuar as cobranças necessárias 
visando a regularização de sua dívida. 
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7.4. O PAGSEGURO se obriga a utilizar os recursos decorrentes de tais financiamentos 
única e exclusivamente para o pagamento de despesas decorrentes do uso do CARTÃO 
pelos PAGSEGURO, assim como quitar outros financiamentos eventualmente contraídos 
para o mesmo fim. 
 
8. SEGURANÇA 

 
8.1. O PAGSEGURO sempre enviará o CARTÃO bloqueado para utilização. Ao receber o 
seu CARTÃO, confira os dados pessoais nele contidos e se estiverem corretos e se você 
concordar com as regras deste CONTRATO, efetue o desbloqueio nos canais digitais do 
PAGSEGURO. O desbloqueio do CARTÃO confirma a sua adesão a este CONTRATO, às 
condições específicas e a todas as regras de uso aqui informadas. 
 

8.1.1. O PAGSEGURO encaminhará um SMS para o seu número de telefone 
celular cadastrado em nossos sistemas contendo a sua SENHA pessoal e 
intransferível. Como medida adicional de segurança, sugerimos a exclusão do 
SMS da memória do aparelho telefônico após a memorização da SENHA. Será de 
sua responsabilidade manter a senha segura. 

 
8.2. Como medidas de segurança adicional, recomendamos que você: (i) guarde o seu 
CARTÃO em local seguro, nunca permitindo o uso por terceiros; (ii) memorize sua senha 
e a mantenha em sigilo, não informando-a a terceiros; (iii) não anote nem guarde sua 
SENHA juntamente com o seu CARTÃO. Em caso de suspeita de divulgação de dados ou 
utilização por terceiros você deverá contatar os canais de atendimento do PAGSEGURO 
e verificar os procedimentos necessários e solicitar a troca da senha. Importante! Nós 
nunca solicitamos senhas ou números de cartões via telefone ou e-mail, então se 
solicitarem que você envie tal tipo de informação, você não deve informar! 
 
8.3. Como medida de segurança, o PAGSEGURO poderá: (i) bloquear o seu CARTÃO caso 
verifique operações fora do seu padrão de uso, ou a necessidade de atualização do seu 
cadastro ou (ii) deixar de realizar transações em locais ou horários considerados de risco. 
É importante que você entenda que isso é necessário para manter o bom 
funcionamento e segurança do sistema e a confiabilidade das transações.  Caso isso 
ocorra, você também deverá contatar os canais de atendimento do PAGSEGURO e se 
informe sobre os procedimentos adicionais eventualmente necessários. 
 
9. PERDA, EXTRAVIO OU ROUBO DO CARTÃO 

 
9.1. Você deverá manter junto ao PAGSEGURO os seus dados cadastrais atualizados para 
o envio de avisos e confirmações de transação e, em caso de perda, extravio, furto, 
roubo ou suspeita de utilização por terceiros do seu CARTÃO, você deverá: (i) comunicar 
imediatamente ao PAGSEGURO, por meio dos canais digitais ou de atendimento e (ii) 
apresentar cópia do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial competente, 
para que o PAGSEGURO providencie o imediato bloqueio e cancelamento do seu Cartão. 
Na hipótese de perda, roubo, furto ou dano, provocada por você ou por terceiro, o 
PAGSEGURO poderá cobrar a Tarifa para emissão de segunda via de CARTÃO. Consulte 
os canais digitais do PAGSEGURO e verifique os valores que poderão ser cobrados.  
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9.2. A falta dos dados atualizados conforme disposto na cláusula 9.1 acima, acarreta a 
você a responsabilidade por toda e qualquer transação incluindo SAQUES e COMPRAS 
realizados no CARTÃO. 

 
9.3. Cumprido o disposto na cláusula 9.1 acima o PAGSEGURO bloqueará o CARTÃO 
imediamente após a comunicação de sua perda, extravio, furto, roubo ou suspeita de 
utilização por terceiros, sendo que todas as COMPRAS, SAQUES e/ou demais 
lançamentos e realizadas por meio do CARTÃO até a referida  comunicação serão de sua 
inteira e exclusiva responsabilidade. 

 
10. ALTERAÇÕES E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
10.1. Este Contrato terá início na data da sua adesão e vigerá por prazo indeterminado, 
independentemente do período de validade impresso no CARTÃO. 
 
10.2. O PAGSEGURO poderá alterar qualquer das condições deste Contrato, 
comunicando previamente o CLIENTE, por escrito, por qualquer meio, inclusive 
mensagem na FATURA.  

 
10.2.1. Caso você não concorde com as alterações acima mencionadas, você 
poderá solicitar o cancelamento de seu CARTÃO nos canais de atendimento do 
PAGSEGURO, mas permanecerá responsável pelo pagamento das despesas 
efetuadas até a data do cancelamento na forma como você contratou (à vista ou 
parcelado). Se você não cancelar seu CARTÃO ou o utilizar após as alterações 
do CONTRATO, entenderemos que você aceitou as novas condições. 
 
10.2.2. Conforme disposto na Cláusula 4.9, sua FATURA poderá ser utilizada para 
comunicação de alterações nas condições deste CONTRATO. Fique sempre 
atento aos informes constantes em sua FATURA. 
 

10.3. Este CONTRATO poderá ser terminado e o CARTÃO cancelado, mediante 
comunicação prévia, nas seguintes hipóteses: 
 
a) Por você, mediante comunicação ao PAGSEGURO por meio dos canais digitais ou de 
atendimento disponibilizados, a qualquer momento e sem a necessidade de especificar 
o motivo, o que terá efeitos imediatos; 
 
b) Pelo PAGSEGURO a qualquer momento, mediante comunicação prévia de 15 (quinze) 
dias, sem a necessidade de especificar o motivo. Importante! As comunicações de que 
trata esse item poderão ser realizadas pelo PAGSEGURO por meio telefônico, através de 
aplicativos que permitem a troca de mensagens pelo celular e via SMS, mensagens via 
correio eletrônico por qualquer outro meio de comunicação, inclusive por meio de 
avisos escritos na FATURA. 
 
10.4. O PAGSEGURO poderá bloquear e/ou cancelar imediatamente o seu CARTÃO 
sem aviso prévio se ocorrer alguma das seguintes situações:  
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a) Omissão de qualquer informação cadastral ou falta de atualização das informações 
cadastrais, em caso de alterações; 
b) Fornecimento de informações falsas ou incorretas; 
c) Atrasos no pagamento dos valores devidos ao PAGSEGURO; 
d) Suspeita de fraude; 
e) Utilização do CARTÃO para finalidade diversa da declarada; 
f) Descumprimento de qualquer condição ou obrigação deste CONTRATO; 
g) Quando for reconhecido judicialmente que você não possui mais recursos para 
pagamento do CARTÃO;  
h) Se tiver (i) restrições de crédito apontadas, por exemplo, pelo Serasa, SCPC, CCF 
(Cadastro de Emitentes de Cheques sem fundo), títulos protestados ou identidade 
suspensa ou (ii) cheques devolvidos emitidos em seu nome; 
i) Se você não utilizar seu CARTÃO por 12 (doze) meses consecutivos; 
j) Caso você viole os termos de uso do PAGSEGURO ou da BANDEIRA, incluindo (i) uso 
para finalidades distintas da realização de compras em estabelecimentos credenciados, 
pelo valor da compra; (ii) uso em jogos de azar ou outros que violem as autorizações das 
BANDEIRAS; (iii) empréstimo ou qualquer forma de utilização do cartão por terceiros, 
salvo se se tratar de cartão adicional.  
 
10.5. Em qualquer hipótese de encerramento do CONTRATO, você: (i) continuará 
responsável pelo pagamento do saldo em aberto, podendo pagar as COMPRAS 
parceladas nas respectivas datas de vencimento, ou liquidar antecipadamente o saldo 
devedor, com a proporcional redução de juros, se houver e (ii) deverá destruir o 
CARTÃO, que será cancelado pelo PAGSEGURO. 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. Você declara que todas as informações fornecidas por você ao PAGSEGURO são 
verídicas e completas. Você deverá informar o PAGSEGURO a respeito de eventuais 
alterações nos dados cadastrais, sendo de sua responsabilidade todas as consequências 
decorrentes do descumprimento dessa obrigação. O PAGSEGURO, sempre que 
necessário, poderá solicitar a atualização de seus dados. 
 
11.2. A proposta de adesão e as comunicações enviadas a você pelo PAGSEGURO, 
inclusive por meio da sua FATURA, integram e integrarão este Contrato. 
 
11.3. Você expressamente reconhece que o PAGSEGURO poderá contatá-lo por meio 
telefônico, de aplicativos que permitem a troca de mensagens, áudios e vídeos pelo 
celular, mensagens via correio eletrônico, mensagens via sms e envio de mala direta, 
com cunho institucional, técnico, comercial e informativo, a fim de viabilizar a 
comunicação multicanal entre as partes, referentes ao CARTÃO e demais produtos 
disponíveis, tais como ofertas dos parceiros do PAGSEGURO e novidades no site. Caso 
você não deseje mais ser contatado para estes fins, poderá solicitar o seu cancelamento, 
clicando no espaço disponível na própria mensagem enviada pelo PAGSEGURO, 
conforme aplicável. O PAGSEGURO não se responsabiliza por eventuais atrasos, falhas 
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ou indisponibilidades da rede sem fio, da internet ou dos serviços prestados pelas 
operadoras de telefonia móvel que venham a prejudicar a transmissão das informações. 
  
11.4. Você autoriza o PAGSEGURO, a qualquer tempo, mesmo após o cancelamento 
do CARTÃO, a: (i) para fins da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 e da 
Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), compartilhar informações 
cadastrais, bem como informações relativas às suas operações e serviços contratados, 
com outras empresas do grupo do PAGSEGURO e com outras instituições que operam 
com o seu CARTÃO e contribuem para o processamento e a cobrança dos pagamentos 
devidos por você, inclusive para os fins da obtenção de financiamentos no termos deste 
CONTRATO; (ii) fornecer ao BACEN, para integrar o Sistema de Informações de Crédito 
(SCR), informações sobre o valor de suas dívidas a vencer e vencidas, bem como de 
coobrigações e garantias por você prestadas; (iii) consultar o SCR sobre eventuais 
informações a seu respeito nele existentes. Você poderá ter acesso, a qualquer tempo, 
aos dados do SCR pelos meios colocados à sua disposição pelo Banco Central do Brasil; 
e (iv) fornecer às autoridades governamentais competentes as informações solicitadas. 

 
11.5. Você entende que ao acessar sites de internet e/ou aplicativos relacionados a 
este CONTRATO, disponibilizados pelo PAGSEGURO, deve consultar previamente os 
respectivos Termos de Uso e Políticas de Privacidade. 
 
11.6. CONTRATAÇÃO DIGITAL: Este CONTRATO foi firmado por meios digitais 
disponibilizados pelo PAGSEGURO, e, portanto, você reconhece que este meio de 
contratação é válido, bem como todas suas etapas, e que sua identificação no momento 
da contratação, composta por seu nome de usuário e senha, ou qualquer outro 
dispositivo de segurança que nós te apresentarmos são prova de sua concordância com 
este formato de contratação. Qualquer discordância relacionada a esta forma de 
contratação deverá ser acompanhada de prova, nos termos do artigo 10º, parágrafo 
segundo da Medida Provisória nº. 2.200-2/ 2001 e do artigo 225 do Código Civil.  
 
11.6.1. Você declara que os signatários deste CONTRATO têm todos os poderes 

necessários para sua celebração. 
 
11.7. Você entende e concorda que não poderá ceder o presente contrato sem a 
prévia e expressa anuência do PAGSEGURO. O PAGSEGURO poderá independentemente 
de qualquer aviso ou notificação, ceder o presente CONTRATO, no todo ou em parte, a 
empresas de seu grupo econômico ou terceiros, a qualquer momento.  
 
11.8. Qualquer tolerância do PAGSEGURO das suas obrigações será mera liberalidade, 
não implicando em renúncia ou modificação deste CONTRATO, que permanecerá válido 
integralmente.  
 
11.9. CRÉDITO CONSCIENTE: Quando você utiliza adequadamente, o CARTÃO é um 
meio de pagamento eficiente e prático e que ajuda a manter as contas sob controle, 
pois centraliza o pagamento de despesas em uma única data. Contudo, a utilização 
excessiva do seu LIMITE DE CRÉDITO, incluindo o LIMITE COM USO DO SALDO DA CONTA 
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, ou o financiamento ou parcelamento constante da FATURA pode gerar dificuldade de 
pagamento de suas dívidas.  
 
11.10. O presente CONTRATO será regido pelas leis da República Federativa do Brasil, 
ficando  eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir 
quaisquer controvérsias relativas ao presente Instrumento, sem prejuízo de você optar 
pelo foro de seu domicílio. 
 
12. CANAIS DE ACESSO DO CLIENTE 

 
12.1. Este CONTRATO foi realizado através de meios digitais e, portanto, 
recomendamos que você sempre mantenha esse relacionamento digital com o 
PAGSEGURO visando um atendimento mais rápido e seguro. Você poderá entrar em 
contato através dos seguintes canais: 
 
a) Site PagSeguro: https://pagseguro.uol.com.br; 
b) App PagSeguro:  disponível para IOS e Android. 

 
12.2. Após os contatos com os nossos  canais digitais e se você ainda não se sentir 
satisfeito com as soluções apresentadas por esses canais, você poderá recorrer à: 
 

• Página de Central de Ajuda: https://faq.pagseguro.uol.com.br/   

• Chat pelo Aplicativo e pelo site do PagSeguro; 

• Central de  Atendimento: 3004-6000 (capitais e regiões metropolitanas) | 0800-
725-6000 (demais localidades); 

• Ouvidoria: 0800-728-2167 / Exterior: +55 11 3339-6300. 
 
Este Contrato de Cartão de Crédito PagSeguro está devidamente registrado no 5º 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de 
São Paulo sob microfilmagem nº 1.582.079. 
 

https://pagseguro.uol.com.br/
https://faq.pagseguro.uol.com.br/

