TABELA DE SERVIÇOS SUJEITOS
A TARIFAS - PESSOA NATURAL
Valores válidos a partir de 01/02/2017 – Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo / CNPJ: 33.254.319/0001-00

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PESSOA NATURAL
Cadastro

Canais de Entrega

Sigla no extrato (*)

-

Cadastro

Confecção de cadastro para início de relacionamento

Valor máximo - R$

100,00

Fato Gerador/Unidade de Cobrança
Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais e tratamento de dados e informações necessários ao início
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil,
não podendo ser cobrada cumulativamente.

(*) Sigla no documento de formalização da operação de crédito.

CARTÃO DE CRÉDITO BÁSICO
Lista de Serviços

Canais de Entrega

Cartão Losango Visa

Nacional

Lista de Serviços

Canais de Entrega

Sigla no Extrato

ANUIDADE
Nacional

Sigla no Extrato

Valor máximo - R$
78,00 (Titular)
39,00 (Adicional)

Valor máximo - R$

Fato Gerador / Unidade de Cobrança
Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito
a
a casos de
pedidos de reposição formulados pelo detentor do cartão, decorrente de perda,
roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

Fato Gerador da Cobrança

No país

2ª Via
CARTÃOCRÉDITO

10,00

Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de
pedidos de reposição formulados pelo detentor do cartão, decorrente de perda,
roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente.

-

RETIRADA
País

14,25

Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no
País para retirada em espécie na função crédito.

-

RETIRADA
Exterior

14,25

Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no
Exterior para retirada em espécie na função crédito.

Avaliação emergencial de crédito

-

AVAL. EMERG.
CRÉDITO

10,00

Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter
emergencial, a pedido do cliente, por meio de atendimento pessoal, para realização
de despesa acima do limite do cartão, cobrada no máximo uma vez nos últimos
trinta dias.

2ª Via de Comprovantes e Documentos

-

TARIFA SERV

6,00

Confecção e emissão de novo Comprovante e Documentos a casos de pedidos de
reemissão formulados pelo detentor do cartão, decorrente de motivos não
imputáveis à instituição emitente.

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito

Utilização de canais de atendimento
para retirada em espécie

SERVIÇOS DE CARTÕES DE CRÉDITO LOSANGO - VALORES DE ANUIDADES E TARIFAS
Produto

Cartão Private Label *

BANDEIRA

ANUIDADE
Diferenciada

Não possui

78,00

Cartão Híbrido

ANUIDADE
Diferenciada Adicional

39,00

120,00 (I)

60,00 (I)

140,00 (II)

70,00 (II)

VISA

Benefícios

Programas de benefícios

Programas de benefícios

Losango Viva Nacional

VISA

110,00

55,00

Programas de benefícios

Losango Viva Internacional

VISA

150,00

75,00

Programas de benefícios; Seguros e Assistências

(I) Tarifas válidas até 31/01/2017.
(II) Tarifas válidas a partir de 01/02/2017.
*O valor correto da tarifa do cartão Private Label corresponde a R$78,00, desde 17/03/2016.

DATA PUBLICAÇÃO 16/12/2016. Tarifas máximas estipuladas pela própria Instituição Bancária, em consonância com a Resolução 3.919, de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional e suas alterações posteriores.
outra, por iniciativa do cliente. As Condições da nova operação devem ser negociadas entre o próprio cliente e a instituição que concederá o novo crédito. Para solicitar, você deve ir até a agência com quem você já tem o

vai transferir os valores é a nova instituição financeira e não você. SERVIÇOS DE CARTÕES DE CRÉDITO: (I) Tarifas válidas até 31/01/2017 e (II) tarifas válias a partir de 01/02/2017. Central de relacionamento: 4004-4252
(Grandes Centros) 0800 721 4252 (Demais localidades). SAC Losango 0800 729 5980 - SAC Deficientes Auditivos 0800 722 4004. Ouvidoria 0800 727 9933. Deficiência Auditiva ou de fala 0800 722 0099. Atendimento das
8h às 18h, de segynda a sexta-feira, exceto feriados.

