TERMO DE ADESÃO AO DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DIGIO
Este Termo de Adesão regula as regras para a contratação e a utilização do serviço de Débito
Automático da fatura do Cartão de Crédito Digio, entre o BANCO DIGIO S.A., instituição
financeira com sede na Cidade de Barueri-SP, na Alameda Xingu, 512, 7º andar, Alphaville
Industrial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.098.060/0001-45 (“DIGIO”), e a pessoa física titular
conjuntamente do Cartão de Crédito Digio e conta de pagamento mantida junto ao DIGIO
(“CLIENTE”) (“TERMO”).
1. Este TERMO tem como objeto estabelecer as condições aplicáveis à contratação,
utilização e cancelamento do SERVIÇO de Débito Automático da fatura do Cartão de
Crédito Digio (“FATURA”), sempre de maneira integral, de acordo com o saldo
disponível na conta de pagamento do CLIENTE mantida junto ao DIGIO (“SERVIÇO”).
2. O cadastro do SERVIÇO deverá ocorrer exclusivamente por meio do Aplicativo DIGIO.
3. O CLIENTE, autoriza expressamente, o DIGIO, a proceder ao débito dos valores integrais
da FATURA, de sua conta de pagamento mantida junto ao DIGIO, na data de vencimento
indicada em cada uma delas.
4. O CLIENTE, declara estar ciente que o SERVIÇO somente ocorrerá se a conta de
pagamento mantida junto ao DIGIO possuir saldo suficiente para pagamento integral da
FATURA.
5. Na data de vencimento da FATURA, o horário do início de processamento do SERVIÇO
ocorrerá entre as 07h00 e 21h00 do horário de Brasília, horário limite para o CLIENTE
disponibilizar os recursos necessários para possibilitar a execução do SERVIÇO.
6. O CLIENTE se compromete a provisionar e manter saldo suficiente na conta de
pagamento mantida junto ao DIGIO para suportar o pagamento integral da FATURA do
Cartão de Crédito DIGIO. Caso não haja saldo disponível para que seja efetuado o
débito, o CLIENTE será considerado em atraso, e haverá a incidência dos encargos
pertinentes relativos ao atraso, excetuada a regularização da FATURA por outros meios
disponibilizados pelo DIGIO, antes da data de vencimento da FATURA.
7. O DIGIO eximir-se-á de qualquer responsabilidade pelo não pagamento da FATURA,
quando identificado que: (a) a realização do débito se torne litigiosa; (b) conta de
pagamento não apresente saldo suficiente disponível para suportar o SERVIÇO na data
do vencimento; (c) não for possível o pagamento da conta por motivo justificável e
independente da vontade do DIGIO.
8. O SERVIÇO é isento de tarifa, caso o DIGIO opte por realizar a cobrança de tarifa por
este SERVIÇO, informará ao CLIENTE com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco)
dias, para que, caso assim deseje, o CLIENTE possa cancelar a solicitação do SERVIÇO,
de acordo com este Temo.
9. O CLIENTE poderá cancelar a contratação do SERVIÇO, por meio do Aplicativo DIGIO.
10. O cancelamento do SERVIÇO, deverá ocorrer em até 1 (um) dia útil anterior a da data
do vencimento da FATURA.

Página 1 de 2

v.2022.05
digio - Interno

11. O CLIENTE terá o SERVIÇO excluído nas seguintes hipóteses de: (a) encerramento da
conta de pagamento; (b) solicitação pelo CLIENTE para a exclusão/cancelamento do
SERVIÇO.
12. Na hipótese de exclusão/cancelamento do SERVIÇO, o pagamento da FATURA será
realizado exclusivamente por boleto bancário ou saldo disponível na conta de
pagamento mantida junto ao DIGIO, sendo facultado ao CLIENTE aderir novamente o
SERVIÇO em momento futuro.
13. O SERVIÇO permanecerá em vigor por prazo indeterminado ou até que uma das
hipóteses de exclusão ou cancelamento ocorra.
14. O CLIENTE declara que o calendário de vencimentos que será observado pelo DIGIO será
o aplicável em escala federal.
15. Eventuais comunicados relacionados ao presente TERMO serão realizados pelo
Aplicativo DIGIO e/ou e-mail.
16. O CLIENTE declara que leu e aceita as disposições contidas no presente TERMO, também
disponibilizado no website: www.digio.com.br.
17. O presente TERMO encontra-se registrado em 09 de junho de 2022 no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos de Barueri - Estado de São Paulo sob o número
1.849.068, estando também disponíveis para impressão e consulta no website:
www.digio.com.br.
18. O CLIENTE concorda que o DIGIO poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento
e sem necessidade de prévia comunicação, promover atualizações/alterações neste
Termo e declara-se ciente de que as referidas atualizações/alterações serão registradas
perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Barueri - Estado de São Paulo
e disponibilizadas para impressão e consulta no website: www.digio.com.br. Caso o
CLIENTE não concorde com as alterações poderá cancelar o SERVIÇO, nos termos deste
TERMO.

19. Fica eleito o Foro da Comarca do domicílio do CLIENTE.
Central de Atendimento: (11)3004 9905 (Capitais e regiões metropolitanas) 0800-7219905 (demais regiões) segunda a sábado, das 8h às 22h.
SAC: 0800 333 8735 - 24 horas por dia, 07 dias por semana.
SAC – Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 333 8736 - 24 horas por dia, 07 dias por
semana.
Ouvidoria: 0800 333 1474 - 2ª a 6ª feira, das 11h às 16h, exceto feriados.
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