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Cartão Luiza PREFERENCIAL

Cartão Luiza OURO

Lista de Serviços Valor da Tarifa
Unidade de 
Cobrança

Sigla no Extrato Fato Gerador

Anuidade Cartão Diferenciado:

Cartão Luiza OURO Isento

Anuidade Cartão Adicional:

Cartão Luiza OURO Isento

Envio de mensagem automática R$ 5,50 ² Por mês
ENVIO 

MENS.AUTOMÁTICA

Envio de mensagem automática relativa 

à movimentação ou lançamento no 
cartão de crédito.

Utilização de canais de atendimento para 
retirada em espécie no país

R$ 12,00 Por retirada
TARIFA RETIRADA - 

País

R$ 14,99 

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 
emitente.   

Cobertura de 1. despesas irregulares em 
casos de saque ou compras sob coação 
e roubo em caixa eletrônico; 2. roubo e 
furto qualificado da bolsa ou mochila 
com o cartão do segurado, garantindo 
sua reposição com os pertences 
pessoais; 3. casos de desemprego 
involuntário, morte e internação 
hospitalar ou invalidez permanente em 
decorrência de acidentes ou crime.

 SEGURO LUIZAPor mês

Este estabelecimento atua como correspondente no país da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, e os valores das tarifas abaixo indicados foram 
estabelecidos pela própria Luizacred.

Por ano ANUIDADE Diferenciada

Disponibilização e utilização de rede de 
estabelecimentos afiliados, instalada no 
País e/ou no exterior, para pagamento 
de bens e serviços, bem como a 
disponibilização e gerenciamento de 
programas de benefícios e ou 
recompensas vinculados ao cartão.

Cartão Luiza PREFERENCIAL
R$ 143,88

(12x R$ 11,99)

Importante: 
Clientes que tenham realizado operações de crédito ou financiamento poderão solicitar a liquidação antecipada dos valores, total ou parcialmente, com redução 
proporcional dos juros.

Seguro Cartão Super Protegido

Por ano
Por cartão

ANUIDADE Diferenciada
Disponibilização de cartão adicional.
Valor cobrado por cartão. 

Cartão Luiza PREFERENCIAL
R$ 12,00 

3

(12x R$ 1,00)

¹ Novo valor de tarifa vigente a partir de 20/03/2017. ² Novo valor de tarifa vigente a partir de 01/05/2017. 
3
 Novo valor de tarifa vigente a partir de 30/04/2019.

Avaliação Emergencial de Crédito Isento -
AVAL.EMERG. 

CRÉDITO

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

Fornecimento de 2ª Via de Cartão com função 
crédito

R$ 9,90 ¹ Por evento
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