[12:03] Marco Aurelio Gomes Lopes

RITM0117691

Existem clientes no EMPRESTIMO MATERA onde a forma de liquidação deles está como CAIXA e
deveriam ser CC, então precisamos rodar esse SCRIPT para alterar essa fleg, Ticket: 470203

BENEFÍCIOS E RECOMPENSAS
DOS CARTÕES DE CRÉDITO
C6 Bank

As tarifas aqui presentes vigorarão por tempo
indeterminado, podendo ser alteradas a qualquer
momento, sempre respeitados os prazos e regras
do Banco Central
do Brasil.
Classificação:
Pública

As informações contidas neste
documento são de propriedade do C6 Bank

__________________________________________
NOVOS SERVIÇOS INDIVIDUAIS INCLUÍDOS EM 01/12/2021
VIGENTE A PARTIR DE 20/12/2021

TABELA DE BENEFÍCIOS E RECOMPENSAS DOS CARTÕES DE CRÉDITO C6 BANK

BANDEIRA

CARTÃO C6

CARTÃO C6 PLATINUM

CARTÃO C6 CARBON

MASTERCARD

MASTERCARD

MASTERCARD

ZERO

Anuidade Diferenciada: R$
1.020,00 - em 12 parcelas
mensais de R$ 85,00

- Anuidade Gratuita
- Cartão Múltiplo (função
crédito e Débito)
- Uso Internacional
- Acesso gratuito ao Programa
de Recompensas Átomos

- Anuidade Gratuita
- Cartão Múltiplo (função crédito
e Débito)
- Uso Internacional
- Acesso gratuito ao Programa
de Recompensas Átomos

- Anuidade diferenciada
parcelada
- Cartão Múltiplo (função crédito
e Débito)
- Uso Internacional
- Acesso gratuito ao Programa
de Recompensas Átomos

- Acesso ao programa de
recompensas oferecido pela
Mastercard, o Mastercard
Supreenda.

- Acesso aos benefícios
Mastercard Platinum, que
incluem:

ANUIDADE
POR CARTÃO

BENEFÍCIOS
POR CARTÃO

ZERO

- Benefícios Viagem, tais como
- Para mais informações,
Priceless Cities, Mastercard
acesse
Travel Rewards, Assistência
https://surpreenda.naotempre Global e Mastercard Airport
ço.com.br
Concierge, ideal para viagens
sozinho ou com a família, e
deseja tranquilidade adicional
em aeroportos movimentados e
itinerários complexos.

BENEFÍCIOS
DA BANDEIRA

- Isenção de rolha em
restaurantes e Mastercard
Platinum , um assistente que te
ajuda com organização e
planejamento de viagens,
entretenimento, serviços de
informações, pesquisa e entrega
de presentes e indicações de
serviços profissionais ou serviços
locais para sua casa.
- Para mais informações, acesse
https://mastercard.com.br/platin
um

- Acesso aos benefícios
Mastercard Black, que incluem:
- Benefícios de Viagem, tais
como acesso a salas vip em
aeroportos, acesso gratuito ao
Boing wi-fi nos aeroportos e
assistência global para
situações de emergência
relacionadas ao seu cartão,
incluindo roubo e perda.

- Acesso ao Mastercard Black
Concierge e Serviços, que traz
benefícios como serviços de
informações sobre destinos,
organização e planajemento de
viagens, experiências especiais,
entretenimento, indicações e
outros.
- Proteção para diversas
situações, tais como perda de
bagagem, cancelamento de
viagem, roubos em caixa
eletrônico e proteção para
compras.
- Experiências e ofertas
especiais em restaurantes,
cinemas, estáculos e outros.
- Para mais informações, acesse
https://mastercard.com.br/black

Classificação: Pública
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