
Prezado(a) Sr(a). 

Este comunicado tem o objetivo de informar-lhe que, devido ao plano de reestruturação 
do Banco Banif no Brasil, nossa linha de Cartões de Crédito será descontinuada a partir 
do dia 22/07/2013, e, consequentemente, seu cartão de crédito será automaticamente 
cancelado. Isso significa que, a partir da data acima, o(a) Sr(a). ficará impedido(a) de 
efetuar novas transações com o cartão, que deverá ser destruído. 

Quanto ao saldo remanescente do Cartão, o procedimento para o pagamento da fatura 
continuará sendo o mesmo, ou seja, à vista, ou através do pagamento mínimo que 
passará a partir de 22/07/2013 a ser de 30% do valor da fatura vigente e o pagamento 
poderá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária, respeitando-se o prazo 
limite de vencimento da fatura e, após essa data, o pagamento só poderá ser realizado 
nas agências do Banco Banif.

No caso de compras parceladas no cartão cujas parcelas vençam após o cancelamento, 
não haverá antecipação de vencimento, de forma que o(a) Sr(a). continuará recebendo 
faturas para pagamento mensalmente até a liquidação total. 

O Banco Banif garante, que você cliente não terá perda alguma neste processo e que os 
seus interesses serão salvaguardados. 

O Banco Banif garante que este procedimento obedece todas as leis aplicáveis, bem 
como está em conformidade com as práticas, políticas e procedimentos estabelecidos 
pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), em 
especial com a Resolução CMN nº 3.694/2009.

O Banco Banif agradece sua compreensão e se encontra à disposição para esclarecer 
quaisquer dúvidas relacionadas ao assunto.

Atenciosamente,

Diretoria
Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A.

COMUNICADO IMPORTANTE 

Alternativamente, o(a) Sr(a). poderá efetuar o parcelamento do saldo remanescente, 
entrando em contato com nossa Central de Atendimento pelo telefone 4001-4411 
(Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 4411 (demais regiões).
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