TABELA AFIXADA EM 01/07/2021

TABELA DE TARIFAS - OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Serviços

Sigla

Fato Gerador

CADASTRO
CADASTRO

Confecção de cadastro para
início de relacionamento

Valor da Tarifa (R$)

Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercan�l, não podendo ser cobrada cumula�vamente.

2.000,00

CARTÃO DE CRÉDITO
Serviços

Fato Gerador

Valor da Tarifa (R$)

AVAL. EMERG.
CRÉDITO

-

Avaliação de viabilidade e de riscos para 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 úl�mos 30 dias.

2º via
CARTÃO
CRÉDITO

-

Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de pedidos de reposição
formulados pelo detentor do cartã, decorrente de perda, roubo, furto, daniﬁcação e outros mo�vos
não imputáveis à ins�tuição emitente.

30,00

ANUIDADE
Nacional

Nacional

Disponibilização de rede de estabelecimentos aﬁliados, instalada no país, para o pagamento de bens e
serviços, cobrado no máximo uma vez a cada doze meses, admi�ndo o parcelamento da cobrança.

150,00

RETIRADA País

No País

Disponibilização e u�lização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no País para re�rada
em espécie na função crédito.

15,00

RETIRADA Exterior

No Exterior

Disponibilização e u�lização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no exterior para
re�rada em espécie na função crédito.

20,00

PAGAMENTOCONTAS

-

Realização de procedimentos operacionais para o pagamento de contas (água, luz, telefone, gás,
tributos, boletos de cobrança, etc.), u�lizando a função crédito do cartão.

4,99

Avaliação Emergencial
de Crédito
Fornecimento de 2ª
via de cartão com
função crédito
Anuidade Cartão
Básico
U�lização de canais
de atendimento para
re�rada em espécie
Pagamentos de contas
u�lizando a função crédito
em espécie

Canais de
Entrega

Sigla

18,90

SERVIÇOS DIFERENCIADOS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Serviços

Unidade / Periodicidade

Valor da Tarifa (R$)

Avaliação, Reavaliação e Subs�tuição de bens recebidos em garan�a.

por evento

1.400,00

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos.

por evento

100,00

Fornecimento de atestados, cer�ﬁcados e declarações.

por evento

50,00

CARTÃO DE CRÉDITO
Serviços

Unidade / Periodicidade

Valor da Tarifa (R$)

Fornecimento emergencial de 2ª via de cartão de crédito.

por evento

45,00

Fornecimento de plás�co de cartão de crédito em formato personalizado - Cartões Licenciados Warner

por evento

30,00

Coleta e entrega em domicílio ou outro local.

por evento

30,00

por mês, para transações realizadas em estabelecimentos comerciais

5,99 / 8,99*

por evento

49,90

Envio de mensagem automá�ca rela�va à movimentação ou lançamento em cartão de crédito.
Fornecimento de plás�co de cartão de crédito em formato personalizado - acessório ves�vel.

Serviços

Sigla

Unidade /
Periodicidade

Fato Gerador

Bene�cios do cartão

Bene�cios Visa

Valor da Tarifa (R$)

Anual

Disponibilização e u�lização da rede de estabelecimentos
aﬁliados, instalada no País e/ou exterior, para pagamento de
bens e serviços, bem como a disponibilização e gerenciamento
de bene�cios vinculados ao cartão.

Vantagens exclusivas no(s)
estabelecimento(s) indicado(s)
no cartão e Fatura Premiada.

Não aplicável a
esse produto.

150,00 / 250,00*

Cartão Private Label
(decorrente de acordo
com Rede Uze e Amanco)

Anual

Disponibilização e u�lização da rede de estabelecimentos
aﬁliados, instalada no País e/ou exterior, para pagamento de
bens e serviços, bem como a disponibilização e gerenciamento
de bene�cios vinculados ao cartão.

Vantagens exclusivas no(s)
estabelecimento(s) indicado(s)
no cartão e Fatura Premiada.

Não aplicável a
esse produto.

150,00 / 250,00*

Cartão Trigg

Anual

Disponibilização e u�lização da rede de estabelecimentos
aﬁliados, instalada no País e/ou exterior, para pagamento de
bens e serviços, bem como a disponibilização e gerenciamento
de bene�cios vinculados ao cartão.

Créditos na fatura.

Subs�tuição emergencial do
cartão em casao de perda e
roubo: saque emergencial;
garan�a estendida; compra
protegida; proteção de preço.

400,00

Anual

Disponibilização e u�lização da rede de estabelecimentos
aﬁliados, instalada no País e/ou exterior, para pagamento de
bens e serviços, bem como a disponibilização e gerenciamento
de bene�cios vinculados ao cartão.

Créditos na fatura,
vantagens exclusivas no(s)
estabelecimento(s) e lojas
online indicado(s) no cartão.

Subs�tuição emergencial do
cartão em casao de perda e
roubo: saque emergencial;
garan�a estendida; compra
protegida; proteção de preço.

400,00

Cartão Private Label
(decorrente de acordo
com empresa comercial)

ANUIDADE Diferenciada

Cartões Licenciados
Warner

(*) Valores vigentes a par�r de 16/08/2021
Os valores máximos das tarifas foram estabelecidos pela OMNI S/A Crédito, Financiamento e Inves�mento, CNPJ: 92.228.410/0001-02, de acordo com a Resolução 3919 de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional.

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO:
4004 3500

CENTRAL DE COBRANÇA
E NEGOCIAÇÃO:
4004 3500

(Capitais e regiões
metropolitanas)

(Capitais e regiões
metropolitanas)

0800 701 3500

0800 701 0471

(Demais regiões)

(Demais regiões)

SAC
0800 727 0885
(Canal exclusivo para
reclamações, cancelamentos,
dúvidas e informações)

ATENDIMENTO
A DEFICIENTES
AUDITIVOS OU DE FALA:
0800 888 3588

OUVIDORIA:
0800 701 0412
(Se não ficar satisfeito
com a solução, contate-nos.)

TABELA AFIXADA EM 01/07/2021

TABELA DE TARIFAS - OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - PESSOA JURÍDICA
PRODUTOS E SERVIÇOS / PERIODICIDADE

COBRANÇA POR

VALOR DA TARIFA (R$)

Cadastro

1.500,00

Boleto

300,00

Subs�tuição de garan�a

Subs�tuição

1.400,00

OUTROS SERVIÇOS

COBRANÇA POR

VALOR DA TARIFA (R$)

Página

100,00

CADASTRO
Confecção de cadastro para início de relacionamento

COBRANÇA
Sustação de protesto

Segunda via de documento

Os valores máximos das tarifas foram estabelecidos pela OMNI S/A Crédito, Financiamento e Inves�mento, CNPJ: 92.228.410/0001-02, de acordo com a Resolução 3919 de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional.

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO:
4004 3500

CENTRAL DE COBRANÇA
E NEGOCIAÇÃO:
4004 3500

(Capitais e regiões
metropolitanas)

(Capitais e regiões
metropolitanas)

0800 701 3500

0800 701 0471

(Demais regiões)

(Demais regiões)

SAC
0800 727 0885
(Canal exclusivo para
reclamações, cancelamentos,
dúvidas e informações)

ATENDIMENTO
A DEFICIENTES
AUDITIVOS OU DE FALA:
0800 888 3588

OUVIDORIA:
0800 701 0412
(Se não ficar satisfeito
com a solução, contate-nos.)

TABELA AFIXADA EM 01/07/2021

TABELA DE TARIFAS - OMNI S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
LEASING
Serviços

Sigla

CADASTRO
Confecção de cadastro para
início de relacionamento

CADASTRO

Fato Gerador

Valor da Tarifa (R$)

Realização de Pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercan�l, não podendo ser cobrada cumula�vamente.

2.000,00

SERVIÇOS DIFERENCIADOS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Serviços

Unidade / Periodicidade

Valor da Tarifa (R$)

Avaliação, Reavaliação e Subs�tuição de bens recebidos em garan�a.

por evento

1.400,00

Fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos.

por evento

100,00

Aditamento de Contratos (subs�tuição do bem em operações de Arrendamento Mercan�l)

por evento

1.400,00

Os valores máximos das tarifas foram estabelecidos pela OMNI S/A Arrendamento Mercan�l, CNPJ: 18.846.364/0001-52, de acordo com a Resolução 3919 de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional.

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO:
4004 3500

CENTRAL DE COBRANÇA
E NEGOCIAÇÃO:
4004 3500

(Capitais e regiões
metropolitanas)

(Capitais e regiões
metropolitanas)

0800 701 3500

0800 701 0471

(Demais regiões)

(Demais regiões)

SAC
0800 727 0885
(Canal exclusivo para
reclamações, cancelamentos,
dúvidas e informações)

ATENDIMENTO
A DEFICIENTES
AUDITIVOS OU DE FALA:
0800 888 3588

OUVIDORIA:
0800 701 0412
(Se não ficar satisfeito
com a solução, contate-nos.)

TABELA AFIXADA EM 01/07/2021

TABELA DE TARIFAS - OMNI S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - PESSOA JURÍDICA
PRODUTOS E SERVIÇOS / PERIODICIDADE

COBRANÇA POR

VALOR DA TARIFA (R$)

Cadastro

1.000,00

COBRANÇA POR

VALOR DA TARIFA (R$)

Página

100,00

CADASTRO
Confecção de cadastro para início de relacionamento

OUTROS SERVIÇOS
Segunda via de documento

Os valores máximos das tarifas foram estabelecidos pela OMNI S/A Arrendamento Mercan�l, CNPJ: 18.846.364/0001-52, de acordo com a Resolução 3919 de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional.

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO:
4004 3500

CENTRAL DE COBRANÇA
E NEGOCIAÇÃO:
4004 3500

(Capitais e regiões
metropolitanas)

(Capitais e regiões
metropolitanas)

0800 701 3500

0800 701 0471

(Demais regiões)

(Demais regiões)

SAC
0800 727 0885
(Canal exclusivo para
reclamações, cancelamentos,
dúvidas e informações)

ATENDIMENTO
A DEFICIENTES
AUDITIVOS OU DE FALA:
0800 888 3588

OUVIDORIA:
0800 701 0412
(Se não ficar satisfeito
com a solução, contate-nos.)

