TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
DO SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS
O serviço Pagamento de Contas possibilita a concentração do pagamento das
contas em um único dia: no vencimento da fatura do seu cartão de crédito
Banco Votorantim.
Com o Pagamento de Contas, o pagamento da conta será feito na data de
contratação do Serviço(1), desde que sejam respeitadas as condições previstas
nos itens 1 a 4 abaixo, sendo o referido débito lançado na fatura do cartão de
crédito Banco Votorantim. Dessa forma você tem até 40 (quarenta) dias(2) para
realizar o pagamento de suas contas.
O Pagamento de Contas está disponível para os seguintes títulos:
1. Ficha de compensação com código de barras (boleto de escolas, condomínios,
academias, faturas de outros cartões de crédito, entre outros) até a data de
vencimento;
2. Contas de Concessionárias (Contas de água, luz, telefone e gás) até a data de
Vencimento(3);
3. Recarga de celulares pré-pagos;
4. Tributos federais, Estaduais ou Municipais (com código de barras) até a data
do vencimento.
Pela utilização do Pagamento de Contas será cobrada (i) a tarifa de R$ 4,50
(quatro reais e cinquenta centavos) por conta paga; e (ii) os encargos de 3,99%
(três ponto noventa e nove por cento) ao mês a ser cobrado de forma pró-rata
da data de pagamento da conta até o vencimento da próxima fatura do cartão
e a (iii) tributação de IOF incidente sobre o valor do título será repassada ao
Cliente na próxima fatura do cartão.
O Pagamento de Contas está disponível nos dias úteis, das 7:00 às 22:00 horas
(horário de Brasília).
Você pode realizar o pagamento com segurança e rapidez através da Central de
Relacionamento com Clientes ou pelo Internet Banking quando disponível(4).

(1) Sujeito à disponibilidade de limite de crédito.
(2) Dependendo da data de pagamento da conta e o vencimento da fatura do cartão.
(3) Desde que a concessionária tenha convênio com o Banco Santander. Os eventuais encargos de mora serão suportados pelo cliente no
caso de pagamento após a data de vencimento.
(4) Os limites diário e mensal do serviço de Pagamento de Contas poderão ser consultados através da Central de Relacionamento com
Clientes, estando condicionados ao limite de crédito do cartão do Cliente. O cliente poderá verificar a disponibilidade do serviço no Internet
Banking no menu “Serviços e Solicitações”. Os dados informados sobre a conta a ser paga pelo Pagamento de Contas são de responsabilidade
exclusiva do cliente. Caso algum dado seja informado incorretamente ou o título seja pago em duplicidade, o cliente deverá procurar o
cedente para a devida regularização, estando a BV Financeira S.A. CFI e a instituição bancária isentas de toda responsabilidade.

