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Facilidade para os negócios e para toda a sua vida.

CARTÃO DE DÉBITO* E CRÉDITO PARA USO NACIONAL E INTERNACIONAL** 
* Verifique com sua empresa se a função débito está disponível para o seu cartão.

** Para compras e saques no exterior é necessário habilitar a função de uso internacional. 

FAÇA A GESTÃO DO SEU CARTÃO ATRAVÉS DO APP E DO PORTAL UNIPRIMECARD: O portador de um 

cartão adicional recebe notificações (Push) de suas compras, consulta seus lançamentos de fatura,   

a data de vencimento, seu limite, saldo disponível e melhor dia para compras. Também pode alterar sua 

senha, habilitar/desabilitar seu cartão para uso internacional, efetuar bloqueio/desbloqueio temporário 

e muito mais. O Representante da empresa, com login de acesso cadastrado, poderá realizar as mesmas 

consultas e manutenções em todos os cartões adicionais da empresa. 

• Baixe o aplicativo UniprimeCard através do Google Play e APP Store.

• Cadastre-se no Portal UniprimeCard (www.uniprimecard.com.br). 

SAQUE: Com seu cartão Uniprime Business Mastercard você pode efetuar saques da conta corrente 

empresarial*1 e/ou do limite de crédito*2 nos terminais de autoatendimento da Uniprime e em caixas 

eletrônicos identificados com a marca da Rede Cirrus da Mastercard, no Brasil e no exterior. 

*1 Disponível apenas para cartões com a função débito ativada. 

*2 Permitido saque de até 10% do seu limite total de crédito; possui incidência de juros e IOF. 

CARTÃO ADICIONAL: A empresa poderá solicitar até 10 cartões adicionais e terá as opções de 

compartilhar o limite de crédito entre eles ou de estabelecer para cada adicional um limite individual 

dentro do seu limite total de crédito. A empresa terá controle total dos gastos, pois as despesas efetuadas 

pelos cartões adicionais virão relacionadas separadamente na fatura. 

 

RECEBA SMS DE SUAS OPERAÇÕES: A empresa poderá adquirir o pacote de serviços de mensagens para 

cada cartão adicional, e seus portadores receberão um aviso no aparelho celular sempre que o cartão for 

utilizado. Fale com seu Gerente Uniprime e saiba mais! 




