
PERGUNTAS 
E RESPOSTAS

1. QUAIS SÃO AS MUDANÇAS NA NOVA REGRA DO CRÉDITO ROTATIVO? 

Desde 03/04/2017, você não pode usar o Crédito Rotativo da fatura por mais de 30 dias, conforme 
determinou a resolução n° 4.549/2017 do CMN – Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o valor 
que você deixou de pagar em um mês não poderá ser refinanciado por mais de uma fatura.

2. SEMPRE PAGO O VALOR TOTAL DA MINHA FATURA. MUDA ALGUMA COISA?

Não, não muda nada. Você poderá continuar pagando o valor total da sua fatura, assim, evita  
a cobrança de encargos. 

3. SEMPRE PAGO O VALOR MÍNIMO DA MINHA FATURA, COM A NOVA REGRA 
 DO CRÉDITO ROTATIVO, MUDA ALGUMA COISA? 

Não! Pagando o mínimo da fatura, o saldo restante será refinanciado para o mês seguinte acrescido 
de juros.

4.  O QUE ACONTECE SE EU QUISER PAGAR UM VALOR ENTRE O MÍNIMO E O 
TOTAL DA FATURA, COM A NOVA REGRA DO CRÉDITO ROTATIVO?

Se você pagar um valor entre o mínimo e o total da fatura, o valor pago será acatado e o valor restante 
será cobrado na próxima fatura, acrescido de juros de refinanciamento. Mas, lembre-se, o valor que 
não foi pago será cobrado integralmente na próxima fatura, por isso, o ideal é sempre pagar o valor 
total da fatura.

5.  COM A MUDANÇA NA REGRA DO CRÉDITO ROTATIVO, QUAIS SERÃO AS 
MINHAS OPÇÕES DE PAGAMENTO DA FATURA?

A partir de dezembro/2017, você tem as seguintes opções de pagamento: 
a.  Efetuar o pagamento total da fatura até a data de vencimento, evitando a cobrança de encargos 

nos próximos meses;
b.  Pagar o mínimo da fatura, que será composto pelo saldo não pago da fatura anterior + encargos + 

valor mínimo das compras do mês;
c.  Pagar a entrada da Sugestão de Financiamento. O saldo restante será parcelado em 11 vezes com 

taxas menores, assim, você tem mais tempo para colocar suas contas em dia;
d.  Pagar qualquer valor entre as opções b. e c. O valor será acatado como entrada e o saldo restante 

será parcelado em 11 vezes com taxas menores, assim, você tem mais tempo para colocar suas 
contas em dia.

6. COM A MUDANÇA NA REGRA DO CRÉDITO ROTATIVO, O QUE ACONTECE 
 SE EU NÃO PAGAR O VALOR MÍNIMO DA MINHA FATURA? 

Para que o seu cartão não seja bloqueado, é importante que faça pelo menos: o pagamento do mínimo 
da fatura ou a adesão à sugestão de financiamento pagando o valor da entrada. Caso contrário, o seu 
cartão poderá ser bloqueado e ocorrerá a cobrança de encargos.

7.  COM A MUDANÇA NA REGRA DO CRÉDITO ROTATIVO, A COBRANÇA DOS 
ENCARGOS SERÁ SOMADA ÀS PARCELAS DA SUGESTÃO DE FINANCIAMENTO? 

Não, os encargos serão cobrados integralmente, ou seja, serão somados na entrada para a sugestão 
de financiamento.

8. COM A MUDANÇA NA REGRA DO CRÉDITO ROTATIVO, O CRÉDITO ROTATIVO 
 AINDA VAI EXISTIR?

Sim, mas poderá ser usado por no máximo 30 dias.

9.  SE EU JÁ TIVER UM PARCELAMENTO DE FATURA EM ANDAMENTO, CONSIGO 
FAZER UM NOVO PARCELAMENTO?    

Sim, é possível, desde que o cliente tenha limite disponível no cartão, pois, o parcelamento consome 
o limite de seu cartão de crédito.

10. POSSO CANCELAR A SUGESTÃO DE FINANCIAMENTO?  

Não, não será possível cancelar a sugestão de financiamento. Contudo, caso queira, você poderá 
antecipar o pagamento das parcelas ligando para a Central de Atendimento 3004 4441 (capitais e 
regiões metropolitanas) / 0800 200 4441 (demais localidades).

11.  O VALOR DA SUGESTÃO DE FINANCIAMENTO COMPROMETERÁ O LIMITE 
DO MEU CARTÃO? 

Sim, a sugestão de financiamento comprometerá o limite do cartão, mas vai sendo restabelecido à 
medida que as parcelas forem pagas.

12. ONDE POSSO VISUALIZAR UM EXEMPLO DO QUE MUDA COM A NOVA 
 REGRA DO CRÉDITO ROTATIVO?

No site www.pernambucanas.com.br/novorotativo, você encontrará um exemplo prático do que muda.

13. COMO SERÁ COMPOSTO O VALOR MÍNIMO DA MINHA FATURA?

O valor mínimo da fatura será composto por: saldo não pago da fatura anterior + encargos + valor 
mínimo das compras do mês + empréstimos em andamento + parcelamentos em andamento + 
anuidade + seguros.

996544_AFC_PFIN_Fatura_Landing_Page_Perg_Respostas.indd   1 11/28/17   11:45 AM


