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TAC - Termo de Adesão ao Cartão e Autorização de Débito
Declaro-me ciente e manifesto minha adesão e concordância:

a) Com todos os termos e condições apresentados do CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PAGAMENTO EMISSOR, que está
disponibilizado previamente no portal www.tricardonline.com.br;
b) Caso o limite aprovado seja por mim utilizado, reconheço a natureza dos débitos, inclusive das TARIFAS informadas no Contrato, me obrigando a pagar ao
EMISSOR, conforme as condições ajustadas;
c) Caso realize compras parceladas ou faça a adesão a qualquer plano de parcelamento ofertado, os pagamentos terão seus vencimentos nas datas
apontadas na fatura, ciente que de não pagamento serão cobrados pelo EMISSOR de encargos previstos no Contrato e informados na Fatura;
d) Que para composição e avaliação de meu cadastro pode ser necessário a coleta de minha imagem através do estabelecimento comercial acima e para
tanto como condição essencial a contratação, autorizo sua coleta, ciente que a imagem irá compor um banco de dados de portadores próprio do emissor e/ou
de parceiros que pode ser utilizada para fins de prevenção de riscos na utilização do Cartão, sem nenhum ônus, ciente e de acordo que o emissor também
poderá a qualquer tempo optar por utilizar a minha imagem coletada como elemento biométrico de autenticação para o uso do cartão na realização de
transações;
e) Em receber ofertas e mensagens por e-mail ou SMS do Emissor e empresas parceiras, inclusive outros produtos de cartão ciente de que o desbloqueio de
minha parte representará minha concordância e adesão aos termos e condições do referido produto.
f) Que o emissor possa trocar informações com outras instituições financeiras, para fins cadastrais, bem como autorizo a consultar, incluir e divulgar
informações por intermédio de centrais de risco, em especial, ao Sistema de informações de Crédito (SCR) gerido pelo Banco Central do Brasil.
Declaro que as informações cadastrais acima prestados são verdadeiras, ciente da responsabilidade civil e criminal em caso de falsidade.
Estou ciente e reconheço, ainda. que os registros eletrônicos de transações efetuadas com o cartão constitui documento legítimo a comprovar a autoria,
sendo meio válido e aceito para esta finalidade.
Condições Importantes:
1. Este documento, desde que devidamente preenchido, poderá ser utilizado para compras durante 90 (noventa) dias contados de sua
emissão. Transcorrido esse prazo, as próximas compras somente poderão ser efetuadas mediante utilização do CARTÃO.
2. Cartão: Seu cartão será enviado para o endereço informado neste termo em até 15 dias úteis. Caso não receba orientamos que ligue em nossa
Central de Atendimento.
3. Fatura: Como condição do produto, não haverá remessa de fatura expressa por correios. Sua fatura mensal será emitida e disponibilizada no

portal

www.tricardonline.com.br ou através do aplicativo para celular, assim que ocorrer o fechamento da fatura.

4. Dados Cadastrais: Você é responsável por manter permanentemente atualizados seus dados cadastrais para viabilizar as prestações de serviço.
Centrais
Atendimento: 3003‐3099 ‐ Capitais e Regiões Metropolitanas | 0800 722 3099 ‐ Demais Localidades
Cobrança: 3003‐3097 ‐ Capitais e Regiões Metropolitanas | 0800 722 3097 ‐ Demais Localidades
SAC: 0800 722 3091 Ouvidoria: 0800 727 4017
Funcionário responsável pelas
Confirmações / Documentação:

Local: _______________________, ____________de, _____________________________de, _______________.
__________________________________________________________________________________________
Assinatura do Cliente

