
 

 

 

Condições Gerais de Utilização dos Cartões  para Cl ientes Particulares – Capítulo I 
 
16. Produtos Adicionáveis 
16.1. Os Produtos Adicionáveis (ex.: programas de premiação, serviços, outros) constituem complementos 
acessórios à oferta adstrita a determinados cartões, são de adesão facultativa e podem ser subscritos pelo 
Titular no momento de adesão ao cartão ou noutro momento distinto. 
16.2. O valor dos Produtos Adicionáveis, a que corresponde a cobrança de uma anuidade ou de uma 
mensalidade, consoante o produto em questão, encontra-se estipulado na tabela em Anexo 
16.3. Quando ao Produto Adicionável corresponda o pagamento de uma anuidade e sendo subscrito no 
momento de adesão ao cartão, o seu valor é pago em simultâneo com a anuidade do mesmo. Quando o 
Produto Adicionável é subscrito em momento posterior à adesão ao cartão, o seu valor é pago nesse 
momento. Este pagamento tem como referência o valor do Produto Adicionável estabelecido na tabela em 
anexo e corresponderá ao número de meses que decorre entre a data da adesão ao Produto Adicionável e 
o mês em que é cobrada a anuidade do cartão. No mês da anuidade do cartão, ocorrerá o débito da 
anuidade do cartão, acrescida do valor do Produto Adicionável. Quando ao Produto Adicionável 
corresponda o pagamento de uma mensalidade, o respetivo valor é cobrado num dia específico de cada 
mês, sendo cobrado no primeiro mês o valor proporcional devido até à mensalidade seguinte.  
16.4. Se o Titular de um cartão emitido no âmbito da Rede Visa Internacional tiver subscrito um dos 
Produtos Adicionáveis “Serviço de Utilização Tranquila” ou “Serviço de Utilização Tranquila Plus”, em caso 
de perda, roubo, furto ou extravio do cartão de crédito no estrangeiro, poderá solicitar a substituição de um 
ou dois cartões, de acordo com a modalidade do Produto Adicionável escolhida, devendo contactar para o 
efeito, a Visa (EUA), através do número de telefone  + (1) 303 967 10 96,  sendo debitado o valor definido 
em preçário. Caso o Titular tenha subscrito o Produto Adicionável “Pack Protecção” , poderá solicitar um 
Adiantamento de Dinheiro de Emergência, devendo contactar para o efeito a Visa (EUA), através do 
número de telefone+ (1) 303 967 10 96, suportando a despesa,  sendo debitado o valor definido em 
preçário. No caso de desistência após solicitação do pedido de Serviço de Emergência, em qualquer uma 
das suas modalidades, o Titular será debitado pelo valor definido em preçário. 
16.5. Se o Titular de um cartão emitido no âmbito da Rede American Express tiver subscrito um dos 
Produtos Adicionáveis “Serviço de Utilização Tranquila” ou “Serviço de Utilização Tranquila Plus”, em caso 
de perda, roubo, furto ou extravio do cartão de crédito, poderá solicitar a substituição de um ou dois 
cartões, de acordo com a modalidade do Produto Adicionável escolhida, devendo contactar, para o efeito o 
Serviço NBdireto através dos seguintes contactos:  
de Portugal: Telef. 707 24 7 365 
do estrangeiro: Telef. + 351 21 855 77 53 
O Titular suportará  valor definido no preçário em anexo. 
Caso o Titular tenha subscrito o Produto Adicionável “Pack Protecção” poderá solicitar um Adiantamento 
de Dinheiro de Emergência, devendo contactar para o efeito o NBdireto, através dos seguintes contactos: 
de Portugal: Telef. 707 24 7 365 
do estrangeiro: Telef. + 351 21 855 77 53. 
No caso de desistência após solicitação do pedido de Serviço de Emergência, em qualquer uma das 
modalidades, o Titular será debitado pelo valor definido no preçário em anexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo ao clausulado das Condições Gerais e Específi cas de Utilização dos Cartões  para Clientes 
Particulares 
 
13. Produtos Adicionáveis 

 

 Anuidade Mensalidade Cartões Elegíveis 

13.1. Serviço de Utilização 
Tranquila 

€ 40,00 n.a. Cartões de crédito: 
NB Verde (Visa e American 
Express), NB Gold (VISA e 

American Express) 13.2. Serviço de Utilização 
Tranquila Plus 

€ 60,00 n.a. 

13.3. Serviço Pack 
Proteção 

n.a. 
0,5% (mês) do limite 
de crédito atribuído 

Todos os cartões de crédito 
exceto @NB 

13.4.Pagamento de 
Serviços, a crédito, em 
ATM 

Gratuito n.a. 
Todos os cartões de crédito 

exceto @NB 

 
Serviço de Utilização Tranquila:  
Cartões VISA e American Express. 
Acesso ao pedido de um cartão de emergência. 
Cartão de Emergência: 180 USD (valor debitado em Euros sendo aplicada a taxa de câmbio em vigor no 
momento) 
Reembolso dos montantes decorrentes de transações fraudulentas. 
 
Serviço de Utilização Tranquila Plus: 
Cartões VISA e American Express. 
Acesso ao pedido de dois cartões de emergência. 
Cartão de Emergência: 180 USD (valor debitado em Euros sendo aplicada a taxa de câmbio em vigor no 
momento) 
Reembolso dos montantes decorrentes de transações fraudulentas. 
Reembolso dos custos relacionados com viagens ou estadias do titular da conta-cartão, quando este tenha 
ficado impedido de realizar a viagem. 
 
Nota: A adesão ao Serviço Utilização Tranquila ou Tranquila Plus é mutuamente exclusiva. Os serviços 
dão acesso, gratuito, a um pacote de seguros e assistências diferenciado por tipo de Serviço. 
 
 


