


qual é meu melhor dia de compra?
O padrão do melhor dia de compra é 10 dias antes do vencimento, mas pode haver antecipação: sua fatura fecha 
antes e o seu melhor dia de compra é adiantado. Divulgamos as datas a cada mês nas redes sociais e nas nossas 
lojas, acompanhe e aproveite. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ( 3004 5505 
ou 0800 720 0005).

antecipação do melhor dia de compra vale apenas para
compras em lojas da rede cencosud gbarbosa, mercantil 
rodrigues e bretas? ou fora também?
A antecipação do melhor dia de compra ocorre em todos os estabelecimentos que aceitam o nosso cartão, incluindo 
as lojas GBarbosa, Bretas e Mercantil Rodrigues!

qual é meu melhor dia de compra?
O padrão do melhor dia de compra é 10 dias antes do vencimento, mas pode haver antecipação: sua fatura fecha 



mudança para cartão bandeirado
(upgrade)
Para avaliar a possibilidade de fazer a troca do cartão para a versão bandeirada, 
é necessário comparecer a uma loja com RG e CPF para fazer uma análise de 
crédito. Desde já, agradecemos. 

troca de bandeira (de master para visa
ou vice-versa)
No momento, a modalidade de troca de bandeira encontra-se suspensa, sem data 
prevista para retorno. Desde já, agradecemos sua compreensão.

senha do cartão que não chega
O prazo de recebimento da senha é de 15 a 20 dias úteis. Se já ultrapassou esse 
prazo e ainda não recebeu a senha, contate a Central de Atendimento do Cartão 
Cencosud, através do 3004 5505 ou 0800 720 0005, para que seja gerada a 2ª via.

como ativar o cartão cencosud
Contate a Central de Atendimento do Cartão Cencosud, GBarbosa, Bretas e 
Mercantil Rodrigues através do 3004 5505 ou 0800 720 0005.
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reativação do cartão ou compras após acordo
de pagamento de dívida
Devido às políticas internas, no momento não será possível liberação do cartão/reativar o limite 
posterior à quitação do acordo. Desde já, agradecemos sua compreensão.

reclamação de atraso de fatura
Caso não a receba, você pode acessar a 2ª via da fatura através do site https://www.cartaocencosud.
com.br ou pelo aplicativo Cartão Cencosud, disponível na sua loja de app apple store e play store (para 
cartões bandeirados Master ou Visa); ou ainda se dirigir à loja GBarbosa, Bretas e Mercantil Rodrigues
 mais próxima de você.

proposta de adesão ao cartão recusada 
A concessão de crédito está sujeita à análise. E se sua proposta não foi aprovada no momento, 
poderemos reavaliar após 90 dias, preenchendo um novo cadastro em uma de nossas lojas. Durante a 
análise de crédito levamos em conta todos os seus dados cadastrais e documentação apresentada. A 
empresa se reserva o direito de não divulgar os critérios utilizados.



o que preciso para aumento de limite?
onde solicitar e do que precisa?
Para solicitar aumento de limite do cartão Cencosud  é necessário comparecer ao crediário de 
uma das lojas com os seguintes documentos para uma análise:
Documento de identifi cação original com foto (RG, CNH, CTPS) e CPF.
Comprovante de Renda atual.
Caso tenha faturas de outros cartões de crédito com o limite maior, poderá levar a fatura atual 
quitada para análise. 

redução do valor do limite 
Com base nas políticas de crédito do Banco Bradesco e Cartão Cencosud, houve um processo de 
readequação do limite e por isso o seu limite foi reduzido. Caso tenha interesse, uma reavaliação 
do limite pode ser solicitada 6 meses após a redução. Para isso, é necessário se dirigir a uma de 
nossas lojas munido das suas documentações

dúvida sobre contrato do cartão 
O contrato encontra-se disponível em nosso site http://www.cartaocencosud.com.br/wp-
content/uploads/2017/02/contrato-cartao, onde poderá baixar o PDF e ter acesso ao documento. 
Caso tenha dúvida sobre algum ponto do contrato, favor entrar em contato com a Central de 
Atendimento: 3004 5505 (capital) ou 0800 720 0005 (interior ou demais localidades), das 08 às 
20 horas, de segunda a sábado.    
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cliente quer fazer um cartão, como faz?
do que precisa?
Para fazer o cartão Cencosud, você tem duas opções: através do nosso site, pode se cadastrar para uma pré-
análise: https://www.cartaocencosud.com.br ou ir até uma Loja GBarbosa, Bretas e Mercantil Rodrigues 
mais próxima e procurar as promotoras do cartão. Lembre de apresentar documento de identifi cação 
original com foto (RG, CNH, CTPS) e CPF para fazer uma análise de crédito. 

contestação de compras 
Para fazer uma contestação de compras, entre em contato com a Central de Atendimento, através dos 
telefones: 3004 5505 (capital); 0800 720 0005 (interior ou demais localidades), das 08 às 20 horas, de 
segunda a sábado. E para fazer um cancelamento de compra é necessário entrar em contato com a loja em 
que o débito foi adquirido.
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segunda a sábado. E para fazer um cancelamento de compra é necessário entrar em contato com a loja em 
que o débito foi adquirido.



cobrança de anuidade, mesmo sem desbloqueio
A anuidade só é cobrada antes do desbloqueio em caso de algum serviço contratado com o cartão (seguro, 
pacote sms...) ou utilização de cupom de primeira compra, conforme prevista em nosso contrato. 

aumentos da taxa de anuidade
Aumentos da taxa de anuidade estão previstos em nosso contrato e são avisados previamente. Para conferir 
o contrato do cartão, acesse: http://www.cartaocencosud.com.br.

tempo de retirada do nome do serasa após pagamento
A retirada do nome da inadimplência será efetuada
5 dias úteis após a regularização do pagamento.



anuidade 
A anuidade é cobrada em parcelas mensais, devido aos serviços oferecidos no cartão de crédito. O valor da 
anuidade é pequeno, se comparado aos benefícios do uso do cartão, à facilidade de realizar compras e organi-
zar seu orçamento.
A cobrança da taxa de anuidade está prevista em nosso contrato, bem como houve a comunicação prévia do 
início da cobrança.

valor da anuidade
O valor da anuidade é adequado aos benefícios do uso do cartão, à facilidade de realizar compras e organizar 
seu orçamento. A cobrança desta taxa está prevista em nosso contrato. Para conferir o contrato do cartão, 
acesse: http://www.cartaocencosud.com.br.

cobrança de anuidade, mesmo sem compras
A cobrança desta taxa está prevista em nosso contrato e, havendo um valor residual, referente a atraso ou 
pagamento parcial na fatura anterior, são gerados encargos na fatura seguinte, que serão somados ao valor da 
anuidade já prevista. Para conferir o contrato do cartão, acesse: http://www.cartaocencosud.com.br.



fatura via web 
É uma opção de consulta de fatura na internet, no site do Cartão Cencosud para os 
clientes que têm cartões das lojas GBarbosa, Bretas e Mercantil (puros ou bandeirados).
• O usuário para acesso é o cpf do cliente e ele deverá criar uma senha para proceder 

com a consulta.
• Feito o cadastro, o cliente poderá visualizar as 4 últimas faturas fechadas, a fatura 

aberta e realizar a impressão.

1º acesso:
Acessar o site do Cartão Cencosud
Clicar direto em “fatura on-line”.
Será aberta uma nova página no navegador com o site http://www.cartaocencosud.com.br
Para o acesso, é preciso incluir o cpf completo, a primeira senha* e selecionar a opção 
“não sou um robô”.

*Primeira senha: tem 9 dígitos e é composta pelo dia e mês de nascimento do cliente (4 
dígitos) + 5 primeiros dígitos do CPF do cliente, considerando zeros, caso possua.
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dígitos) + 5 primeiros dígitos do CPF do cliente, considerando zeros, caso possua.



quais canais digitais são disponibilizados
pelo cartão cencosud, que serviços oferecem
e como me cadastrar? 

app
Serviços disponíveis no aplicativo:
• Cadastro e login
• Consulta de faturas
• Consulta limite (à vista, saque e parcelado)
• Controle de cartões para despesas nos estabelecimentos e on-line  (desativa o cartão para 

autorização de despesas pelo aparelho celular)
• Consulta histórico de transações
• Consulta código de barras
• Para baixar o aplicativo, basta buscar na loja on-line pelo nome Cartão Cencosud

fatura por e-mail
Após ativação do serviço, a fatura impressa não será mais enviada via Correios, o portador pode receber 
sua fatura via e-mail até a data de vencimento, no modelo pdf. 
A adesão é realizada na Central de Atendimento, nos números 3004-5505 ou 0800 720 00 05.A adesão é realizada na Central de Atendimento, nos números 3004-5505 ou 0800 720 00 05.



como ocorre a composição do meu limite e como 
posso utilizá-lo?
O cartão possui limite à vista e parcelado.
Regra do parcelado:
O valor da parcela tem que estar disponível no limite de compras à vista.
Exemplo: limite disponível à vista: R$ 150,00.
Limite disponível parcelado: R$ 1.000,00.
O cliente poderá realizar uma compra parcelada no valor total de R$ 1.000, mas o valor da 
parcela não pode ser maior do que R$ 150,00.

importante: 
A utilização do limite secundário comprometerá o limite à vista.
A utilização do limite à vista poderá comprometer o limite secundário.

O valor da parcela tem que estar disponível no limite de compras à vista.
Exemplo: limite disponível à vista: R$ 150,00.
Limite disponível parcelado: R$ 1.000,00.
O cliente poderá realizar uma compra parcelada no valor total de R$ 1.000, mas o valor da 
parcela não pode ser maior do que R$ 150,00.

importante: 
A utilização do limite secundário comprometerá o limite à vista.
A utilização do limite à vista poderá comprometer o limite secundário.



quais são as modalidades de parcelamento 
de fatura e como contratar?
Parcelamento de fatura via central: ligar para a Central, nos números 3004-5505
ou 0800 720 0005.
Parcelamento automático: ocorre automaticamente, ao pagar valor menor do que
o total, por 2 meses consecutivos.
Oferta na fatura impressa: basta realizar o pagamento do valor exato, ofertado
no extrato, até a data de vencimento.
Oferta nos PDVS (loja): se dirigir à loja autorizada para realizar o serviço. 
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INFORMAÇÕES PARA 
CONHECIMENTO



após o cancelamento do cartão,
em até quanto tempo posso reativá-lo?
Se houve mudança de tipo de cartão, o cartão anterior não pode ser reativado.
Se não houve mudança de tipo de cartão, o prazo para reativação é de até 6 meses 
após o cancelamento e pode ser realizada na Central de Atendimento. Após 6 meses, 
favor comparecer a uma loja, munido de RG e CPF.

como baixar/fazer download do app
Para baixar o aplicativo, basta acessar a loja on-line de seu smartphone (Play Store 
para Android e APP Store para iOS) e buscar pelo nome Cartão Cencosud. É fácil e 
rápido!

problemas para acessar o app 
Possíveis motivos de problemas: difi culdade para se cadastrar / bloqueio de senha 
etc. Somente o call center possui a aplicação para desbloqueio / envio de senha 
provisória para cadastro de nova senha. Favor entrar em contato com a Central de 
Atendimento, nos números 3004 5505 ou 0800 720 0005, para verifi car o problema.



após o pagamento, em quanto tempo
posso utilizar meu cartão? 
No caso de pagamento no GBarbosa, Bretas e Mercantil Rodrigues, o limite é renovado na hora para compras 
dentro da rede Cencosud. Para demais modalidades, a renovação e liberação para compras são em até 72 
horas úteis. Lembre-se sempre de consultar o seu saldo disponível em 3004 5505 ou 0800 720 0005.
*TABELA DE COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO:

data do pagamento data do restabelecimento

sexta-feira Após as 20 horas da segunda-feira

sábado ou domingo Após as 20 horas da terça-feira

segunda-feira Após as 20 horas da terça-feira

terça-feira Após as 20 horas da quarta-feira

quarta-feira Após as 20 horas da quinta-feira

quinta-feira Após as 20 horas da sexta-feira



quanto tempo leva para chegar o cartão? 
O prazo de recebimento do cartão é de 15 a 20 dias úteis.

cartão não chegou: o que fazer?
O prazo de recebimento é de 15 a 20 dias úteis. Se já ultrapassou esse prazo e ainda não recebeu o cartão, 
contate a Central de Atendimento do Cartão Cencosud, através do 3004 5505 ou 0800 720 0005.

fez o cartão há muito tempo e o plástico não chegou?
Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 3004 5505 (capital) ou 0800 720 0005 
(interior ou demais localidades), das 08 às 20 horas, de segunda a sábado, e relate o ocorrido para que 
possamos verifi car o que aconteceu e enviar um novo cartão.
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