
Prezado Titular do Cartão, 

AVISO DE ENCERRAMENTO DO CARTÃO MOEDA CASH PASSPORT PRÉ-
PAGO. 

Seu Cartão Moeda Cash Passport Pré-Pago (o “Cartão”) expirou. Antes da data de vencimento, 
você não usou ou retirou seus saldos remanescentes. Estamos agora concluindo a administração 
de encerramento do seu Cartão.   

Este é o último aviso que você receberá de nossa parte, portanto, leia com atenção. 

Alterações nos Termos e Condições do Cartão 

Estamos fazendo algumas alterações nos Termos e Condições do Cartão para concluir nossa 
administração do encerramento do seu Cartão, que entrarão em vigor a partir de 14 de 
Dezembro de 2021, e que são descritas na íntegra no Anexo deste aviso.  

O resumo das alterações nos Termos e Condições do Cartão segue abaixo. 

A. O seu Cartão expirou. Se você ainda não tiver retirado os saldos remanescentes do seu 
Cartão até 13 de Dezembro de 2021, para concluir a nossa administração do 
encerramento do seu Cartão, os saldos serão creditados numa conta em nosso nome a 
partir de 14 de Dezembro de 2021. Isso não afetará nenhum direito que você possa ter 
(se houver) de solicitar o saque dos saldos remanescentes do seu Cartão. 

O que você precisa fazer? 

Se desejar sacar os saldos remanescentes do seu Cartão, você pode entrar em contato com a 
equipe do Cash Passport pelo número 0800 892 3560. 

Se você tiver alguma dúvida, acesse:  https://global.cashpassport.com/brazil para informações 
adicionais.  

Atenciosamente, 

Equipe do Cash Passport TM 

 

  

https://global.cashpassport.com/brazil


Anexo 

 

Com efeito a partir de 14 de Dezembro de 2021, os Termos e Condições do Cartão foram 
alterados da seguinte forma: 

Uma nova cláusula foi inserida, conforme a seguir: 

 “Se houver saldos remanescentes em seu Cartão a partir de 14 de Dezembro de 
2021,  ossaldos de seu Cartão serão transferidos para uma conta em nosso nome 
a partir de 14 de Dezembro de 2021. Isso não afetará nenhum direito que você 
possa ter (se houver) de solicitar o saque dos saldos remanescentes do seu 
Cartão.” 

Será considerado que você aceitou esta alteração, a menos que você nos notifique até 13 de 
Dezembro de 2021 sobre a sua não concordância. Em caso de não concordância, você deverá 
sacar os saldos remanescentes do seu Cartão e rescindir o contrato sem custos. 

 


