
CARTÕES PERNAMBUCANAS  

Tarifa de cobrança: R$ 1,90*

CARTÃO PERNAMBUCANAS

Lista  
de Serviço

Canais  
de Entrega

Valor  
da Tarifa

Unidade  
de Cobrança

Sigla  
no Extrato

Fator  
Gerador

Anuidade  
Cartão

Nacional R$ 0 Mês Anuidade  
Nacional

Disponibilização e utilização de rede de estabelecimentos 
Pernambucanas instalada no país para pagamento de bens  
e serviços.

  

2ª via de Cartão
com Função Crédito

Nacional R$ 15,00 Por Evento 2ª via 
Cartão de Crédito

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 eminente.

CARTÃO PERNAMBUCANAS FLEX

Lista  
de Serviço

Canais  
de Entrega

Valor  
da Tarifa

Unidade  
de Cobrança

Sigla  
no Extrato

Fator  
Gerador

Anuidade  
Cartão Flex

Nacional R$ 5,99* Mês Anuidade  
Nacional

Disponibilização e utilização de rede de estabelecimentos 
Pernambucanas instalada no país para pagamento de bens  
e serviços.

2ª via de Cartão
com Função Crédito

Nacional R$ 15,00 Por Evento 2ª via 
Cartão de Crédito

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 eminente.

CARTÃO PERNAMBUCANAS FLEX - EMITIDOS A PARTIR DE 01/05/2021

Lista  
de Serviço

Canais  
de Entrega

Valor  
da Tarifa

Unidade  
de Cobrança

Sigla  
no Extrato

Fator  
Gerador

Anuidade  
Cartão Flex

Nacional R$ 5,99* Mês Anuidade 
Nacional

Disponibilização e utilização de rede de estabelecimentos 
Pernambucanas instalada no país para pagamento de bens e serviços.

2ª via  
de Cartão  
com Função Crédito

Nacional R$ 15,00 Por  
Evento

2ª via  
Cartão de Crédito

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 

*Cartões adicionais são isentos de anuidade.

*Todos os valores de tarifas foram estabelecidos pela Pernambucanas Financiadora. Tabela entrou em vigor em agosto/2021.

* Tarifas cobradas para parcelas com atraso superior a 30 dias a título de despesa com cobrança. 

CARTÃO PERNAMBUCANAS ELO GRAFITE - EMITIDOS A PARTIR DE 01/05/2021
Lista  
de Serviço

Canais  
de Entrega

Valor  
da Tarifa

Unidade  
de Cobrança

Sigla  
no Extrato

Fator  
Gerador

Anuidade Cartão 
Básico

Internacional R$ 358,80 em 12x 
de R$ 29,90 para o 
Titular e R$ 178,80 
em 12x de R$ 14,90 
para o Adicional

Ano Anuidade  
Internacional

Disponibilização e utilização de rede de estabelecimentos instalados 
no país e/ou exterior para pagamento de bens e serviços, bem como 
a disponibilização e gerenciamento de programas de benefícios e/ou 
recompensas vinculadas ao cartão.

Retirada  
País/Exterior

Nacional/ 
Internacional

R$ 8,00 (País)/
R$ 29,00 
(Exterior)

Por  
Retirada

Retirada  
País/Exterior

Utilização de canais de atendimento disponíveis no país/exterior para 
retirada de espécie na função crédito.

2ª Via  
de Cartão 

Nacional R$ 15,00 Por  
Evento

2ª Via  
Cartão de Crédito

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 

CARTÃO PERNAMBUCANAS ELO MAIS - EMITIDOS A PARTIR DE 01/05/2021
Lista  
de Serviço

Canais  
de Entrega

Valor  
da Tarifa

Unidade  
de Cobrança

Sigla  
no Extrato

Fator  
Gerador

Anuidade Cartão 
Básico

Internacional R$ 143,88  
em 12 Parcelas  
de R$ 11,99*

Ano Anuidade  
Internacional

Disponibilização e utilização de rede de estabelecimentos instalados 
no país e/ou exterior para pagamento de bens e serviços, bem como 
a disponibilização e gerenciamento de programas de benefícios e/ou 
recompensas vinculadas ao cartão.

Retirada  
País/Exterior

Nacional/ 
Internacional

R$ 8,00 (País)/
R$ 29,00 
(Exterior)

Por  
Retirada

Retirada  
País/Exterior

Utilização de canais de atendimento disponíveis no país/exterior para 
retirada de espécie na função crédito.

2ª Via  
de Cartão 

Nacional R$ 15,00 Por  
Evento

2ª via  
Cartão de Crédito

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 eminente.

Avaliação Emergencial 
de Crédito ----

R$ 18,90 Por Mês com 
Utilização

Aval. Emergencial 
Crédito

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

TABELA DE TARIFAS

*Cartões adicionais são isentos de anuidade.
*Isenção nos meses em que não houver emissão de fatura.

CARTÃO PERNAMBUCANAS ELO MAIS
Lista  
de Serviço

Canais  
de Entrega

Valor  
da Tarifa

Unidade  
de Cobrança

Sigla  
no Extrato

Fator  
Gerador

Anuidade Cartão 
Básico

Internacional R$ 143,88  
em 12 Parcelas  
de R$ 11,99*

Ano Anuidade  
Internacional

Disponibilização e utilização de rede de estabelecimentos instalados 
no país e/ou exterior para pagamento de bens e serviços, bem como 
a disponibilização e gerenciamento de programas de benefícios e/ou 
recompensas vinculadas ao cartão.

Retirada  
País/Exterior

Nacional/ 
Internacional

R$ 8,00 (País)/
R$ 29,00 
(Exterior)

Por  
Retirada

Retirada  
País/Exterior

Utilização de canais de atendimento disponíveis no país/exterior para 
retirada de espécie na função crédito.

2ª Via  
de Cartão 

Nacional R$ 15,00 Por  
Evento

2ª via  
Cartão de Crédito

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 eminente.

Avaliação Emergencial 
de Crédito ----

R$ 18,90 Por Mês com 
Utilização

Aval. Emergencial 
Crédito

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

CARTÃO PERNAMBUCANAS ELO GRAFITE
Lista  
de Serviço

Canais  
de Entrega

Valor  
da Tarifa

Unidade  
de Cobrança

Sigla  
no Extrato

Fator  
Gerador

Anuidade Cartão 
Básico

Internacional R$ 358,80 em 12x 
de R$ 29,90 para o 
Titular e R$ 178,80 
em 12x de R$ 14,90 
para o Adicional

Ano Anuidade  
Internacional

Disponibilização e utilização de rede de estabelecimentos instalados 
no país e/ou exterior para pagamento de bens e serviços, bem como 
a disponibilização e gerenciamento de programas de benefícios e/ou 
recompensas vinculadas ao cartão.

Retirada  
País/Exterior

Nacional/ 
Internacional

R$ 8,00 (País)/
R$ 29,00 
(Exterior)

Por  
Retirada

Retirada  
País/Exterior

Utilização de canais de atendimento disponíveis no país/exterior para 
retirada de espécie na função crédito.

2ª Via  
de Cartão 

Nacional R$ 15,00 Por  
Evento

2ª Via  
Cartão de Crédito

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 eminente.

Avaliação Emergencial 
de Crédito ----

R$ 18,90 Por Mês com 
Utilização

Aval. Emergencial 
Crédito

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

- EMITIDOS A PARTIR DE 01/05/2021

*Isenção nos meses em que não houver emissão de fatura.

*Isenção nos meses em que não houver emissão de fatura.

Avaliação Emergencial 
de Crédito ----

R$ 18,90 Por Mês com 
Utilização

Aval. Emergencial 
Crédito

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

CARTÃO PERNAMBUCANAS MASTERCARD® GOLD
Lista  
de Serviço

Canais  
de Entrega

Valor  
da Tarifa

Unidade  
de Cobrança

Sigla  
no Extrato

Fator  
Gerador

Anuidade  
Diferenciada  
Titular

Internacional R$ 418,80 em  
12 Parcelas  
de R$ 34,90
para o Titular

Ano Anuidade 
Diferenciada

Disponibilização e utilização de rede de estabelecimentos instalados 
no país e/ou exterior para pagamento de bens e serviços, bem como 
a disponibilização e gerenciamento de programas de benefícios e/ou 
recompensas vinculadas ao cartão.

Anuidade
Diferenciada
Adicional

Internacional R$ 262,80 em
12 Parcelas  
de R$ 21,90

Ano Anuidade 
Diferenciada

Disponibilização e utilização de rede de estabelecimentos instalados 
no país e/ou exterior para pagamento de bens e serviços, bem como 
a disponibilização e gerenciamento de programas de benefícios e/ou 
recompensas vinculadas ao cartão.

Retirada  
País

Nacional R$ 8,00 Por  
Retirada

Retirada  
País

Utilização de canais de atendimento disponíveis no país para retirada 
de espécie na função crédito.

Retirada  
Exterior

Internacional R$ 29,00 Por  
Retirada

Retirada 
Exterior

Utilização de canais de atendimento disponíveis no exterior para retirada 
de espécie na função crédito.

2ª via  
de Cartão  
com Função Crédito

Nacional R$ 15,00 Por  
Evento

2ª via  
Cartão  
de Crédito

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 eminente.

Avaliação Emergencial 
de Crédito ----

R$ 18,90 Por Mês com 
Utilização

Aval. Emergencial 
Crédito

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

CARTÃO PERNAMBUCANAS MASTERCARD® STANDARD/INTERNACIONAL

Lista  
de Serviço

Canais  
de Entrega

Valor  
da Tarifa

Unidade  
de Cobrança

Sigla  
no Extrato

Fator  
Gerador

Anuidade  
Cartão Básico

Internacional R$ 190,80 em 12 
Parcelas de R$ 15,90

Ano Anuidade 
Internacional

Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e 
no exterior, para pagamentos de bens e serviços.

Retirada  
País

Nacional R$ 8,00 Por  
Retirada

Retirada  
País

Utilização de canais de atendimento disponíveis no país para retirada 
de espécie na função crédito.

Retirada  
Exterior 

Internacional R$ 29,00 Por  
Retirada

Retirada  
Exterior

Utilizações de canais de atendimento disponível no exterior para retirada 
de espécie na função crédito.

2ª via  
de Cartão  
com Função Crédito

Nacional R$ 15,00 Por  
Evento

2ª via  
Cartão de Crédito

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 eminente.

Avaliação Emergencial 
de Crédito ----

R$ 18,90 Por Mês com 
Utilização

Aval. Emergencial 
Crédito

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

imputáveis à instituição eminente.


