As condições de empréstimo pessoal do digio aqui apresentadas são exclusivas para motoristas parceiros da Uber e estão sujeitas à elegibilidade.

Selecione o valor
que você deseja.

O dinheiro estará
na sua conta no
primeiro dia útil
após a elaboração
e finalização dos
documentos.

Depois, selecione a
quantidade de parcelas.
A quantidade máxima
permitida é calculada
baseado nos seus ganhos
e pode chegar até 12
vezes. Já os juros são
fixos em 2,97% ao mês.

O pagamento é feito de maneira automática.
Toda semana, um valor fixo será descontado de seus ganhos.

Funciona assim:

A data de seu primeiro desconto semanal
depende do dia em que você realizou o
empréstimo.
Você será informado desta data no
momento da contratação que a retenção
pode acontecer entre 20 e 40 dias a partir
da assinatura do contrato

Toda semana, será descontado um valor
fixo de seus ganhos semanais.
As parcelas fixas semanais serão consideradas
para serem realizadas em quatro ciclos, ou
seja, quatro semanas. Contudo, se por algum
motivo não conseguirmos inteirar o valor total
da parcela e tivermos uma quinta semana
no mês, tentaremos o desconto semanal
novamente.

Semana 01

Semana 02

R$100,00
Semana 03

R$100,00
Semana 04

R$100,00

R$80,00*

*Exemplo ilustrativo para uma parcela mensal
de R$ 400. Os valores podem variar de acordo
com as condições contratadas.

É isso! Quando você acumular o valor total
da parcela, ela está paga!
Caso você não consiga quitar o
valor total até a data do vencimento, a
próxima retenção semanal quitará o valor
em aberto. Apenas após a quitação dos
valores em aberto as retenções passarão a
abater os valores da parcela vigente.

As retenções acontecem
toda segunda-feira.

Semana 01

Semana 03

Semana 02

Semana 04

Pagamento total
da parcela

Como funciona o desconto dos ganhos?

Caso não haja saldo suficiente de
ganhos para pagar o valor total da
parcela mensal ao longo das quatro
semanas, enviaremos a você um boleto
com o valor residual com data de
vencimento igual à da parcela mensal.
Atenção: se o valor restante for igual ou
menor do que R$ 10, o boleto não será
emitido. Mas fique tranquilo porque, se
isso acontecer, iremos inserir em sua
próxima parcela sem acréscimo de juros.

Semana 01

Semana 02

Semana 05*

Semana 03

Semana 04

Pagamento total
da parcela

*Em casos de meses com quatro semanas de duração, uma
última tentativa de retenção será realizada juntamente com
o envio do boleto para liquidação total do valor mensal.

Não consegui pagar, e agora?
As retenções semanais da próxima parcela
mensal voltarão a acontecer após o
vencimento da parcela do mês vigente.
A diferença é que os descontos acontecerão
para liquidar o valor que ficou em aberto da
parcela anterior. Assim que a parcela
anterior estiver totalmente paga, os
próximos descontos semanais abaterão a
parcela do mês vigente.

Semana 01: retenção
Semana 02: retenção
Semana 03: retenção
Semana 04: retenção
Semana 05: retenção +
envio de boleto

Semana 01: retenção para
débito do mês anterior
Semana 02: retenção para
débito do mês anterior
Semana 03: caso a dívida seja
paga, as retenções voltam a
ser realizadas para a parcela
atual.
Semana 04: retenção

Lembrando que: apesar da cobrança por atraso, o valor de sua retenção semanal permanece o mesmo.

Caso você ainda tenha dúvidas, saiba mais sobre o produto em https://www.digio.com.br/parceria/emprestimo-motorista-uber/

As condições de empréstimo pessoal do digio aqui apresentadas são exclusivas para motoristas parceiros da Uber e estão sujeitas à elegibilidade.

Centrais de Atendimento
3004 8734 - Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 333 8734 - Demais Localidades
Das 08:00 às 22:00 (Segunda à Sexta)

