
CONTRATO DO CARTÃO DE CRÉDITO BIZCARD PRÉ-PAGO

Este contrato (“Contrato”) determina os termos e condições aplicáveis ao cartão de
crédito pré-pago oferecido pela BIZCAPITAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 24.077.504/0001- 78 (“BizCard” ou “Cartão” e “BizCapital”,
respectivamente), em parceria com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”), e vigerá
conforme as cláusulas a seguir:

1. DEFINIÇÕES. Sem prejuízo das demais definições estabelecidas neste Contrato,
as palavras iniciadas em maiúscula terão o significado atribuído nesta cláusula,
conforme abaixo.

1.1. Bandeira: Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. (“Mastercard”),
instituidora do arranjo de pagamentos, sendo a empresa responsável pela
marca e pelos sistemas tecnológicos que permitem a emissão e a utilização
do Cartão e da rede credenciada de aceitação do Cartão, consoante a Lei
nº12.865/2013 e o Regulamento Mastercard.

1.2. BizCard ou Cartão: cartão de crédito pré-pago físico ou virtual, que consiste
no meio de pagamento cuja utilização está condicionada à existência de
Saldo na BizConta.

1.3. BizConta: conta digital de pagamento pré-paga disponível apenas para
pessoas jurídicas, a qual é oferecida através do aplicativo “BizConta” pela
BizCapital, em parceria com a Dock Soluções em Meios de Pagamento S.A.
(CNPJ 08.744.817/0001-86), sujeita aos termos e condições aplicáveis,
conforme seus Termos de Uso e Política de Privacidade, a qual é destinada
para execução de transações de pagamento em moeda eletrônica em
decorrência de transações financeiras, incluindo, mas não se limitando
àquelas realizadas com o BizCard.

1.4. Canais de Atendimento: telefone: (21)4020-1677 e e-mail:
faleconosco@bizcapital.com.br, para atendimento de segunda à sexta-feira,
das 9h às 18h. Para atendimento nos demais dias e horários, telefone: 0800
326 0249.

1.5. Cliente: é a pessoa jurídica correntista da BizConta que enviou e/ou aceitou a
solicitação do BizCard, para fins de emissão, responsável pela sua guarda e
utilização em compras à vista, por meio de pagamentos online/digitais e
físicos.

1.6. Emissor: BTG, que, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, é
responsável pela emissão de moeda eletrônica e administração das
operações e transações realizadas com o BizCard, sendo parceiro da
BizCapital na emissão do BizCard.

1.7. Regulamento Mastercard: significa o regulamento da Bandeira, disponível
em seu sítio eletrônico:
https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao
/cartoes-prepago.html.

https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-prepago.html
https://www.mastercard.com.br/pt-br/consumidores/encontre-seu-cartao/cartoes-prepago.html


1.8. Representante Autorizado: pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos, que
poderá ser sócia, administradora, procuradora ou de qualquer outra forma
autorizada pela legislação vigente representante do Cliente, responsável pela
(i) abertura e movimentação da BizConta e (ii) solicitação e utilização do
BizCard; ambos em nome, por conta e ordem e sob responsabilidade do
Cliente.

1.9. Saldo: recursos disponíveis na BizConta, previamente aportados ou
recebidos pelo Cliente, movimentáveis com o BizCard. O valor total do Saldo
é visível através do aplicativo da BizConta na seção “Saldo da Conta”.

2. ADESÃO AO CONTRATO. O Cliente aderirá a este Contrato mediante qualquer
uma das alternativas listadas a seguir, a que ocorrer primeiro: (i) solicitação e/ou
aceite do BizCard no aplicativo BizConta ou através dos nossos Canais de
Atendimento; (ii) desbloqueio do BizCard, no aplicativo da BizConta ou através
dos Canais de Atendimento ou (iii) o primeiro pagamento com o BizCard. Ao
aderir a este Contrato, o Cliente reconhece e concorda estar sujeito ao
Regulamento Mastercard, nos termos da Lei nº12.865/2013. Se o Cliente não
concordar com os termos deste Contrato e/ou do Regulamento Mastercard,
não deverá solicitar, aceitar, desbloquear ou utilizar o BizCard.

3. AUTORIZAÇÕES DO CLIENTE.

3.1. Contato. A partir da data de adesão a este Contrato e pelo tempo em que
permanecer a ele vinculado, o Cliente autoriza a BizCapital a contatá-lo por
qualquer meio, inclusive telefônico, correio eletrônico (e-mail), short
message service (“SMS”), notificações push no aplicativo da BizConta ou
correspondência enviada ao endereço cadastrado. O Cliente autoriza, ainda,
o envio de mensagens e comunicações por qualquer dos meios ora
autorizados, de oferta de produtos e/ou serviços da BizCapital e/ou de seus
parceiros comerciais, incluindo, mas sem se limitar, àqueles que possam ser
adquiridos mediante o uso do BizCard. Caso o Cliente não deseje mais
receber tais mensagens e comunicações, deverá entrar em contato com a
BizCapital nos Canais de Atendimento.

3.2. Tratamento de Dados Pessoais. Ao aderir a este Contrato, o Cliente estará
automaticamente autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados
pessoais e demais informações que porventura lhe sejam solicitados,
poderão ser utilizados pela BizCapital para os fins necessários para o
relacionamento com o Cliente e a adequada execução do Contrato, bem
como para as finalidades indicadas na sua Política de Privacidade (disponível
em https://bizcapital.com.br/politica-de-privacidade/), observados os limites
da Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), dentre outras normas que
tratam sobre o assunto.

4. CARTÕES ADICIONAIS. Se, e somente se, a BizCapital disponibilizar essa
funcionalidade, o Cliente poderá solicitar a emissão de mais de um BizCard,
todos vinculados à mesma BizConta e seu respectivo Saldo.

5. USO DO CARTÃO.

5.1. Abrangência. O BizCard pode ser usado em todo o território nacional até o
fim do prazo de validade impresso no seu verso, para pagamento, até o

https://bizcapital.com.br/politica-de-privacidade/


Saldo Disponível, de compras à vista em estabelecimentos credenciados
junto à Bandeira.

5.1.1. O BizCard serve para movimentar os recursos mantidos na BizConta e,
mesmo por isso, sua utilização depende de existência prévia de Saldo.

5.1.2. Não será possível realizar saques ou efetuar pagamentos parcelados
com o BizCard.

5.2. Envio e desbloqueio. O Cartão físico será enviado por correspondência para
o endereço cadastrado pelo Cliente, devidamente bloqueado para utilização,
como medida de segurança.

5.2.1. Ao receber o BizCard, o Cliente deverá conferir os seus dados e entrar
em contato com a BizCapital, por meio dos Canais de Atendimento, caso
haja qualquer inconformidade.

5.2.2. O desbloqueio do BizCard poderá ser efetuado pelo Cliente através do
aplicativo da BizConta ou junto aos Canais de Atendimento.

5.2.3. O Cliente receberá o BizCard com senha para utilização já
pré-cadastrada, que será a mesma senha transacional que o Cliente
cadastrou no aplicativo da BizConta para movimentação da BizConta. O
Cliente será inteiramente responsável pelo sigilo da senha transacional,
que não deverá ser revelada em nenhuma hipótese.

5.2.4.O Cliente deverá rejeitar o recebimento da versão física do BizCard se a
embalagem que o contiver apresentar qualquer sinal de violação, fato
que deverá ser comunicado imediatamente à BizCapital através dos
Canais de Atendimento.

5.2.5. Expirada a validade do BizCard, o Cliente deverá destruir e descartar o
Cartão físico e, se desejar, solicitar ou desbloquear novo BizCard, ficando
sujeito ao pagamento das tarifas e custos eventualmente aplicáveis,
conforme a Cláusula 7.

5.3. Validação. As transações via BizCard são realizadas e confirmadas: (i)
mediante aposição da senha; (ii) por simples aproximação do Cartão ao
equipamento de pagamento, nos casos em que o equipamento em questão
possuir a tecnologia contactless (i.e. processamento por aproximação)
necessária e/ou (iii) inserindo os dados do Cartão e confirmando a transação,
quando feita por meios eletrônicos online (Internet, aplicativos, carteiras
digitais, entre outros).

5.3.1. O BizCard será emitido com a funcionalidade contactless já autorizada.
Caso o Cliente deseje inativá-la, deverá entrar em contato com os Canais
de Atendimento.

5.3.2. A BizCapital poderá limitar e até mesmo reduzir o valor e/ou a
quantidade de transações a serem realizadas pelo Cliente com o
BizCard, independentemente de anuência do Cliente, como medida de
segurança preventiva.



5.3.3. A formalização das transações em quaisquer das formas previstas nesta
cláusula caracteriza a inequívoca manifestação de vontade e
concordância do Cliente com o valor das transações, encargos e tarifas
eventualmente aplicáveis.

5.3.4.A BizCapital e/ou o Emissor poderão bloquear preventivamente
qualquer transação, bem como o seu BizCard, caso verifique(m)
solicitações de pagamento: (i) fora do padrão de uso do Cliente; (ii)
realizadas em locais, horários e/ou outras circunstâncias que
considerar(em) de risco, a seu(s) exclusivo(s) critério(s); e/ou (iii) não
validadas por senha.

5.4. Responsabilidades do Cliente. Sem prejuízo de outras obrigações impostas
por este Contrato, o Cliente, por meio de seus Representantes Autorizados, é
inteiramente responsável pelo uso e guarda do seu BizCard, de sua
respectiva senha de utilização, pessoal e intransferível, bem como de seus
dados e das informações de acesso à BizConta. Caso o Cliente tome ciência
do uso indevido de seu BizCard ou extravio de informações para seu uso por
terceiros não autorizados, deverá informar prontamente a BizCapital,
responsabilizando-se por eventuais perdas decorrentes em virtude da
demora em fazê-lo.

5.5. O Cliente reconhece e declara que: (i) tem capacidade jurídica, bem como
todos os poderes e autorizações necessários para celebrar este Contrato em
seu próprio nome ou em nome de quem você seja o representante legal,
vinculando-se automaticamente, bem como ao Cliente, aos termos e
condições aqui estipulados, sob pena de ser responsabilizado civil e
criminalmente por eventual declaração falsa; (ii) o(s) Representante(s)
Autorizado(s) são os únicos e exclusivos usuários autorizados a usar o
BizCard, sendo certo que agirão em nome, por conta e ordem e sob
responsabilidade do Cliente.

5.6. O Cliente deverá, através de seu(s) Representante(s) Autorizado(s):

(i). Armazenar e manter o BizCard em local seguro;
(ii). Memorizar a senha e mantê-la em sigilo, abstendo-se de anotá-la

e/ou armazená-la próximo ao BizCard, ou de divulgá-la para qualquer
terceiro;

(iii). Não tirar nem compartilhar fotos do BizCard, incluindo, sem se
limitar, em redes sociais ou através da rede mundial de
computadores;

(iv). Não permitir o uso do BizCard por quasiquer terceiros que não o(s)
Representante(s) Autorizado(s), em nenhuma hipótese, incluindo,
mas sem se limitar a, seus empregados e partes relacionadas.

5.7. O BizCard é simples meio de pagamento, de modo que a BizCapital não
responde e nem se responsabiliza, para todos os fins de direito, por atos,
fatos ou omissões de estabelecimentos comerciais ou quaisquer terceiros
pagos via BizCard, tampouco pelas ofertas, preços e produtos adquiridos,
nem pela eventual restrição da rede credenciada, cabendo ao Cliente
conferir o comprovante de cada transação, bem como promover, sob sua
conta e risco, qualquer reclamação contra estabelecimentos comerciais ou
quaisquer terceiros pagos via BizCard, conforme queira.



5.8. Cancelamento de Transação. Eventual cancelamento de transação
efetuada com o BizCard é de inteira responsabilidade do Cliente, que deverá
acionar, por sua conta e risco, o estabelecimento comercial/terceiro pago via
BizCard.

5.8.1.1. O Cliente deverá obter, no ato do cancelamento, o respectivo
comprovante junto ao respectivo estabelecimento/terceiro.

5.8.1.2. O cancelamento da transação pelo estabelecimento/terceiro junto
ao Emissor ocorrerá mediante a formalização e o encaminhamento
da documentação pertinente junto à BizCapital, inclusive do
comprovante de cancelamento supramencionado.

5.8.1.3. Valores eventualmente estornados serão creditados na BizConta na
forma de Saldo.

6. EXTRATO. A BizCapital disponibilizará demonstrativo de utilização do BizCard,
que poderá ser consultado pelo Cliente no aplicativo da BizConta, indicando as
transações efetuadas no período e seus respectivos valores (“Extrato”).

6.1. É obrigação do Cliente conferir os lançamentos no Extrato. Caso identifique
qualquer divergência ou tenha qualquer questionamento, deverá entrar em
contato com a BizCapital nos Canais de Atendimento disponíveis dentro do
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da transação
(“Chamado”).

6.2. A BizCapital responderá ao Chamado do Cliente em até 30 (trinta) dias
contados da data de sua realização, provendo maiores informações e
orientações sobre a devolução de eventuais valores devidos.

7. TARIFAS, ENCARGOS E DEMAIS CUSTOS INCIDENTES. A solicitação e utilização
do BizCard, assim como envio de novo Cartão após o seu término de validade,
não estão sujeitas a tarifas e encargos. No entanto, caso seja requerida pelo
Cliente a substituição do Cartão físico por outro, por qualquer motivo, seja
emergencial ou não, incluindo, mas sem se limitar a, perda, extravio, furto ou
roubo do Cartão, será cobrada uma tarifa de emissão de 2ª (segunda) via pela
reemissão do BizCard, conforme informado no app da BizConta antes da
contratação da via adicional do Cartão.

8. PREVENÇÃO DE FRAUDES. O Cliente reconhece e concorda que a BizCapital
poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, solicitar o envio de
informações e documentos adicionais para identificação do Cliente e/ou de seus
Representantes Autorizados para autenticação.

8.1. Na hipótese de envio de informações fraudulentas, inverídicas, incompletas,
incorretas, ou, ainda, que não permitam identificar a identidade Cliente e/ou
dos Representantes Autorizados, a BizCapital, se resguarda no direito (mas
não na obrigação) de automaticamente limitar, suspender e/ou cancelar a
sua permissão de utilização do BizCard, sem prejuízo de adotar outras
medidas cabíveis, incluindo, mas não se limitando, de reporte às autoridades
competentes.



8.2. A BizCapital e as suas parceiras, conforme aplicável, reservam-se o direito,
por razões legítimas ou em virtude de lei, decisão judicial ou administrativa,
a qualquer momento e sem qualquer aviso, quer temporária ou
definitivamente, de limitar, suspender ou bloquear o acesso e o uso ao
BizCard e/ou cancelar o cadastro do Cliente, pelo período estabelecido na
regulamentação ou na decisão, conforme aplicável, sem que lhe seja devida
qualquer indenização, incluindo, mas não se limitando a:

(i). práticas ou suspeita de práticas fraudulentas, ilícitas, culposas ou
dolosas; e

(ii). como resultado de solicitação por parte de terceiros ou de
autoridades competentes ou em virtude de lei aplicável ou
regulamentação aplicável.

8.3. Nesses casos, a BizCapital e suas parceiras não serão responsabilizadas pelas
medidas mencionadas no item 8.3 acima, podendo, ainda, promover a
competente ação de regresso, se necessário, bem como tomar quaisquer
outras medidas necessárias para perseguir e resguardar seus interesses.

9. PERDA, EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO DO CARTÃO. Em caso de perda, extravio,
furto ou roubo do BizCard, o Cliente obriga-se a, através de seu(s)
Representante(s) Autorizado(s), comunicar o ocorrido imediatamente à
BizCapital, através do aplicativo da BizConta ou dos Canais de Atendimento.

9.1. Se solicitado, o Cliente deverá encaminhar Boletim de Ocorrência emitido
pela autoridade policial com o registro do fato à BizCapital.

9.2. Imediatamente após o recebimento da comunicação do Cliente, na forma
do caput, a BizCapital promoverá o cancelamento do BizCard, que impedirá
seu uso futuro, de modo que, ainda que seja recuperado, o Cliente deverá
destruí-lo e descartá-lo.

9.3. O Cliente é o único e exclusivo responsável pela utilização indevida do
BizCard e pelas despesas incorridas, por si, através de seus Representantes
Autorizados ou por quaisquer terceiros não-autorizados, até a data e hora da
recepção pela BizCapital da comunicação referida no caput. No que diz
respeito às despesas incorridas mediante aposição de senha, o Cliente será o
único e exclusivo responsável, mesmo após a comunicação
supramencionada à BizCapital.

10. PRAZO E TÉRMINO. O Contrato vigerá por tempo indeterminado, podendo ser
rescindido, com o consequente cancelamento do BizCard, sem incidência de
qualquer multa rescisória, nas seguintes hipóteses:

(iii). Mediante requerimento do Cliente, a qualquer tempo, através dos
nossos Canais de Atendimento, sem necessidade de justificativa,
nem aviso prévio;

(iv). Pela BizCapital e/ou o Emissor, sem necessidade de aviso prévio:

a. em caso de fundada suspeita ou constatação de utilização
indevida do BizCard, incluindo, sem limitação, o uso em
desacordo com este Contrato e/ou com o Regulamento



Mastercard, transações proibidas por lei ou com a finalidade
de proporcionar vantagens ilícitas para si ou para terceiros;

b. em caso de fundada suspeita ou constatação de fraude nas
informações cadastrais prestadas pelo Cliente à BizCapital,
inclusive, mas sem se limitar, àquelas requeridas ao tempo da
abertura da BizConta;

c. caso o Cliente deixe de cumprir qualquer obrigação assumida
perante a BizCapital, esteja ela na qualidade de credora ou de
agente de cobrança de instituições financeiras parceiras; e/ou

d. em caso de declarações falsas prestadas no âmbito deste
Contrato; e/ou

e. em virtude de lei, decisão judicial ou administrativa.

(v). Pela BizCapital e/ou o Emissor, imotivadamente, mediante aviso
prévio ao Cliente de no mínimo 30 (trinta) dias.

(vi). Caso o BizCard não seja utilizado por mais de 90 (noventa) dias
consecutivos.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Declaração de Ciência. Ao solicitar, aceitar, desbloquear ou utilizar o
BizCard, o Cliente declara ter lido, aderido e aceito, para todos os fins de
direito, a totalidade dos termos do presente Contrato e do Regulamento
Martercard.

11.2. Sanções. O Cliente declara e reconhece que a prática de atos que violem as
leis e regulamentações aplicáveis ou infrinjam os termos e condições deste
Contrato e/ou do Regulamento Mastercard o sujeitará às penalidades,
sanções e ações legais cabíveis e pertinentes, bem como às
responsabilidades, aos danos e ao pagamento de indenizações, conforme
aplicável.

11.3. Propriedade Intelectual. O Cliente reconhece que todo o conteúdo,
material, dentre outras obras intelectuais relacionadas ao BizCard, assim
com o uso comercial de marcas, logos, nome empresarial e nomes de
domínio da BizCapital, bem como da Bandeira, do Emissor e de eventuais
parceiros da BizCapital (“Propriedade Intelectual”), são tutelados e
protegidos por leis de propriedade intelectual e permanecem sob a exclusiva
do seu titular, seja BizCapital, Mastercard, BTG, parceiros, titulares, autores
e/ou terceiros, conforme aplicável. Fica estritamente proibido usar, fruir ou
gozar de qualquer Propriedade Intelectual, sob qualquer circunstância, sem
prévia e expressa autorização de seu titular, não sendo ainda permitido, em
nenhuma hipótese para qualquer finalidade ilícita, bem como para injuriar,
obter acesso indevido, transmitir conteúdo ilícito, injurioso, difamatório,
ameaçador, obsceno, ofensivo, violento ou que incite a violência, ou infrinja
os direitos de outrem.



11.4. Disponibilidade. A BizCapital não garante que as transações com o BizCard
serão sempre processadas e isentas de erros no processamento, visto que se
faz por meio de sistemas informáticos e, por eventos fortuitos ou de força
maior, bem como em razão de motivos técnicos e em razão de serviços de
terceiros (incluindo, mas não se limitando, à internet), o sistema poderá estar
temporariamente fora do ar. O Cliente desde já reconhece e concorda que
não poderá atribuir à BizCapital e/ou a suas parceiras nenhuma
responsabilidade resultante de dificuldades técnicas ou falhas que estejam
além do controle dela(s).

11.5. Alterações Supervenientes. À BizCapital reserva-se o direito de, a qualquer
momento e a seu exclusivo critério, desde que em conformidade com o
Regulamento Mastercard, modificar este Contrato, desde que comunique
previamente ao Cliente por quaisquer dos meios autorizados na Cláusula 3.1.
Qualquer versão atualizada supera e substitui a anterior no momento de sua
publicação, de modo que aquela versão até então vigente não terá mais
efeitos. Fica assegurado ao Cliente o direito de se opor à alteração mediante
rescisão imediata do Contrato, devendo requerê-la conforme o previsto na
Cláusula 10. Caso continue a utilizar o BizCard, após ter sido comunicado da
alteração superveniente deste Contrato, o Cliente confirma a aceitação das
alterações efetuadas pela BizCapital.

11.6. Nulidade. Caso qualquer parte deste Contrato seja considerada nula,
inválida ou anulável, permanecerão válidas e eficazes todas as demais
cláusulas e disposições previstas.

11.7. Acordo Integral. Os termos deste Contrato prevalecem sobre todo e
qualquer entendimento, oferta, comunicação publicitária ou acordo relativos
ao BizCard, sejam expressos ou implícitos.

11.8. Foro aplicável. Fica desde já eleito o foro central da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer demandas relativas a este
Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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© BizCapital


