SERVIÇOS - CARTÕES AVISTA
AVISTA Alerta
O AVISTA Alerta é um serviço para sua maior segurança e comodidade. Com ele, a
cada compra você recebe instantaneamente o valor gasto e a atualização do seu
saldo através de SMS. É mais segurança e conveniência para você! O serviço pode
ser contratado a qualquer tempo e, para aqueles que aderirem no momento da
emissão do cartão, será gratuito no primeiro mês, podendo ser cancelado a
qualquer instante pela central de atendimento. Não esqueça: mantenha sempre

AVISTA
ALERTA

seus dados cadastrais atualizados. Converse com a AVISTA através de SMS com as
palavras: SENHA, SALDO, SORTE, PAGAR, entre outros.

2

Valor R$ ,99

Envie

SMS

*POR MÊS

Recarregue seu celular, em qualquer horário e dia da semana com total conveniência e
praticidade, enviando um SMS com o texto "RECARGA" + O VALOR QUE DESEJA

para

RECARREGAR para 28504. Exemplo: RECARGA10 (para recarregar 10 reais). RECARGA20

28504

(para recarregar 20 reais) e assim por diante, para qualquer outro valor que desejar carregar.
Ligue para a Central de Atendimento e assine já.

1

Valor R$ ,99
*POR EVENTO

AVISTA da Sorte
Adquirindo o AVISTA da Sorte, você concorre a mais de 1 milhão de reais
em prêmios durante todo o ano! Recebe na sua casa uma revista repleta de
novidades, cupons de descontos de diversos estabelecimentos, descontos
especiais e exclusivos e muito mais! Para saber mais ligue para a Central de
Atendimento.

9

Valor R$ ,99

*POR MÊS

www.avista.com.br
avistacartoes

TARIFAS - CARTÕES AVISTA
Tarifa de Restabelecimento
de Limite
Restabeleça seu limite na hora pagando sua fatura em qualquer loja
autorizada e volte a comprar no mesmo instante, uma conveniência
diferenciada para você.

5

Valor R$ ,00
*POR EVENTO

Excedente de Limite
Serviço de liberação extra de limite, quando no ato da compra é
necessário um crédito maior que o disponível.

15,00

Valor R$

*POR EVENTO

1ª e 2ª via cartão AVISTA MasterCard®
Solicite o cartão adicional AVISTA MasterCard®, ou em caso de
perda, roubo e extravio, basta entrar em contato com a nossa
Central de Atendimento.

20,00

Valor R$

*POR EVENTO

www.avista.com.br
avistacartoes

TARIFAS - CARTÕES AVISTA
Tarifa de Saque Lojista (saque emergencial)
Para uma emergência, se precisar de dinheiro, utilize a vantagem do saque
emergencial nas lojas autorizadas. Uma conveniência exclusiva para você!

15,00

Valor R$

*POR EVENTO

Tarifa Cartão Adicional
ISENTO: Pague apenas se necessitar da segunda via.
Estenda os benefícios do cartão AVISTA pedindo um cartão adicional para as
pessoas que são especiais para você. Para cada cartão adicional você pagará uma
únicavez.Utilize essa praticidade, ligue para a Central de Atendimento e solicite
seu cartão adicional.

5

Valor R$ ,00

*POR EVENTO

Anuidade Diferenciada
A anuidade diferenciada nada mais é do que a tarifa paga por
utilização mensal do seu cartão, portanto, é um valor pago apenas
quandoforgeradofaturadomês.
Uma vantagem diferenciada para os clientes AVISTA.

11 ,99
AVISTA MasterCard® R$16,99
AVISTA Crédito R$

*POR MÊS

www.avista.com.br
avistacartoes

*POR MÊS

TARIFAS - CARTÕES AVISTA

Tarifa de emissão de 2º via
Em caso perda, roubo ou extravio do cartão solicite uma Segunda via através da
nossa Central de Atendimento.

Valor R$

15,00

*POR EVENTO

Tarifa Avaliação de Limite
Para seu maior conforto, solicite aumento do seu limite de crédito
através de nossa Central de Atendimento. No mínimo uma vez ao ano a
AVISTA faz essa avaliação para você mas aproveite essa vantagem à
medida que necessitar.

18,99

Valor R$

*POR EVENTO

Tarifa de saque Rede CIRRUS
Conveniência e praticidade! A parceria com a REDE CIRRUS permite que você
saque dinheiro nos caixas eletrônicos autorizados a medida que você necessite!

15,00

Valor R$

*POR EVENTO

www.avista.com.br
avistacartoes

