
Nome sujo no SPC? Veja aqui 6 cartões de
crédito para negativados

Você tem seu trabalho, seu salário, sua vida. Por qualquer motivo, não importa qual - e
são tantos hoje em dia -, você está negativado e não tem como fazer um cartão de
crédito.

Um belo dia, você está vendo algo na internet e encontra uma promoção ótima ou então
algo que você quer muito e nunca encontrou.

“Adicionar ao carrinho”, “finalizar compra”... mas a “forma de pagamento” é
somente pagamento com cartão de crédito.

O que você acha que é pior: deixar a oportunidade única passar ou ter que pedir o
cartão de alguém emprestado?

Mesmo negativado, você não precisa mais passar por isso. Nunca mais. Veja aqui
algumas opções de cartões de crédito para negativados:

O que você precisa saber sobre cartões de crédito
para negativados:

Até pouco tempo, para qualquer emissão de cartão de crédito era necessária uma análise
de dados. Nessa análise, seu CPF era verificado para saber se havia alguma dívida em seu
nome.

Se houvesse alguma dívida ou pendência com qualquer órgão de proteção de crédito,
como o Serasa, seu pedido de emissão de cartão de crédito era sempre negado.

Mas hoje, muitos bancos possuem opções de cartões de crédito para negativados.
Cartões consignados e cartões de crédito pré-pagos são os mais comuns.

Antes de te mostrar os melhores cartões de crédito para negativados, vamos te ensinar
como eles funcionam e porque são tão versáteis e úteis.

Cartão de crédito consignado para negativados
Esta é uma modalidade de cartões de crédito para negativados exclusiva para



quem é aposentado, pensionista ou servidor público.

Num cartão consignado, o valor mínimo apresentado que aparece na sua
fatura é automaticamente descontado na sua folha de pagamento do
benefício do INSS.

Dessa maneira, a instituição financeira diminui os riscos de inadimplência e pode
conceder cartões de crédito para negativados mais facilmente.

Cartão pré-pago para negativados
O cartão de crédito pré-pago geralmente está atrelado a uma conta bancária, podendo o
cartão ser físico ou digital.

O cartão físico é exatamente o que você imagina: um cartão na sua mão. O cartão digital é
um número de cartão de crédito que te permite fazer compras como se estivesse com um
cartão físico em mãos.

Quando se usa um cartão pré-pago, o valor é descontado da sua conta como se fosse uma
operação de débito, mas permitindo seu uso em operações que só aceitam crédito como
forma de pagamento.

Ela permite que você pague por aquilo que quer e pode pagar, sem o entrave de
precisar ter um cartão de crédito.

Alguns exemplos são pagamentos pela internet de entradas de shows e teatro ou compras
em lojas online.

A única desvantagem desse tipo de cartão é que ele não permite parcelamento de compras.

Quais os melhores cartões de crédito para negativados?
Separamos os 6 melhores cartões de crédito para negativados, para que você tenha em
um só lugar todas as opções de que precisa para ir às compras.

1- BMG Card
O Banco Minas Gerais foi um dos pioneiros em crédito consignado e sempre teve foco
em pensionistas, aposentados e servidores públicos. Mas atualmente todos os tipos de
clientes são bem-vindos.
Hoje modernizado, o Banco BMG disponibiliza o BMG Card, um cartão de crédito
consignado para pagar contas, fazer compras e até efetuar saques em dinheiro.

O BMG card é um cartão internacional com a bandeira Mastercard, que é aceito em
milhões de estabelecimentos no mundo inteiro.



O melhor? Ele não cobra anuidade e é emitido sem consulta ao SPC ou
Serasa. O melhor ainda? Os juros mais baixos do mercado!

Quer fazer o seu? É rápido e fácil, tudo pela internet. Você só precisa clicar abaixo.

2 - Olé Consignado
Caso você não conheça a Olé Consignado, ou seu antigo nome, Banco Bonsucesso
Consignado, saiba que ela é uma empresa do grupo Santander. Ou seja: o terceiro
maior banco privado do Brasil.

Voltado para servidores públicos, aposentados ou pensionistas, o cartão Olé Consignado é
da bandeira Visa Internacional.

Esta é uma excelente opção dentre os cartões de crédito para negativados, que
permite realizar compras pelo mundo todo, mesmo sem sair de casa.

Com taxas de juros até 4x menores que os cartões de crédito convencionais, o cartão Olé
Consignado não possui anuidade e não faz pesquisa em órgãos de proteção ao crédito.
Então, mesmo negativado, você pode ter seu cartão.

Que tal fazer o seu agora? É só seguir o link abaixo.

3 - Pan
O Banco Pan, antigo Banco PanAmericano, é um banco digital, como muitos que
você já conhece, como NuBank, Inter, Next.

Como destaque, ele dispõe de um cartão de crédito consignado para pensionistas,
servidores públicos e aposentados, sem anuidade e com taxas até quatro vezes menores
que a do mercado.

Com um limite de até 2x o seu salário, o cartão internacional Visa pode ser usado para
saques em qualquer Banco 24h do Brasil. Além disso, é aceito em qualquer loja, física ou
na internet.

Quem disse que não há opções de cartões de crédito para negativados, definitivamente
não entendia sobre o assunto, não é mesmo?
Rápido e prático, pedir o seu está só a um clique de distância.

4 - Caixa SIM
A Caixa Econômica Federal você já conhece, mas você sabe sobre o Cartão Caixa SIM?

Criado para beneficiários do INSS e servidores públicos federais, é um cartão



consignado da bandeira Elo FLEX ou Visa, à sua escolha. Sem burocracia e sem
consulta ao SPC ou ao Serasa.

Ou seja: não há nenhum problema em conceder cartões de crédito para negativados
neste caso.

Com taxas mais baixas que as dos cartões de crédito padrão, até 3x menores, é um
cartão internacional cheio de benefícios e utilidades para seus clientes.

O Cartão Caixa SIM também pode ser usado para converter até 70% do seu limite em
saldo na sua conta corrente ou poupança da Caixa.

Para ter seu cartão e comprar, em casa ou na rua, ou no shopping, ou na praia… basta
acessar o link abaixo e pedir o seu.

5 - Superdigital
A Superdigital é um banco digital do grupo Santander que chegou para facilitar a sua vida.
Do seu celular mesmo é possível abrir uma conta, basta ter o número do CPF e ser maior
de 18 anos.

Não há consulta a órgãos de proteção ao crédito nem necessidade de comprovação de
renda. Burocracia zero.E ainda te dá direito a um cartão de crédito pré-pago de imediato.

Só por ter a sua conta no banco Superdigital você já pode fazer suas compras pela
internet com o cartão virtual, basta ter saldo na conta para cobrir o valor da sua
compra.

E se você quiser, pode pedir seu cartão físico e fazer suas compras em qualquer
lugar na opção crédito.

Sem cobrança de anuidade, sem juros e sem limite de compras.

Quer abrir a sua conta Superdigital e ter seu cartão de crédito? Clique aqui em baixo.

6 - Bradesco DIN
O Banco Bradesco também sabe que negar cartões de crédito para negativados
significa perder clientes - e dinheiro.
Pensando nisso, foi criado o Bradesco DIN, o cartão de crédito pré-pago do segundo
maior banco privado do país.

Para fazer seu cartão não é preciso consultar SPC ou Serasa: se você estiver negativado
esse cartão é perfeito pra você. Basta ter CPF e ser maior de 14 anos de idade!

Disponível nas bandeiras Visa ou Elo FLEX, ele não cobra anuidade ou taxas sem
sentido e ainda te permite efetuar saques em qualquer canto do Brasil.



Ter o seu Bradesco DIN ainda te dá desconto de 50% em cinemas e wi-fi

grátis. Dá pra esperar mais pra ter o seu? Clique e peça agora mesmo.

Conte conosco!
Nosso site tem o objetivo de te ajudar a achar as melhores informações e opções
sobre economia e finanças, sempre com inteligência e tranquilidade.

Nós nos mantemos sempre atentos ao momento financeiro atual e publicamos
artigos e notícias quase diariamente para te manter sempre bem informado.

Entre em contato conosco para qualquer dúvida, sugestão ou crítica. Ficamos
incrivelmente satisfeitos em saber que você está aqui conosco e que podemos te
ajudar, promovendo a educação financeira, sempre.


