
 
 

AVISO AO PÚBLICO 
 

 
 

ALERTAS 
 

O Banco Ourinvest S.S e a Suppliercard Admnistradora de Cartões S.A., informam que o pagamento de fatura dos cartões 
administrados pela Suppliercard devem ser feitos apenas por meio do boleto bancário. Não é aceito ou reconhecido o 
depósito em conta corrente. Para sua segurança, nunca aceite orientações para pagamento via depósito bancário. Em caso 
de dúvidas, ligue para (11) 4081 4040 Grande São Paulo / 0800 601 4040 Demais Regiões.  
 
 

COMUNICADOS  
 

 COMUNICADO 5  (Julho/2017) 
 

Caros Clientes,                                                                                                                                          
Atendendo aos nossos processos de compliance e auditoria interna, caso haja algum valor pendente a ser recebido em 
função da utilização do seu cartão de compra com a Suppliercard do período de janeiro/2016 a julho/2016, solicitamos que 
entrem em contato com a nossa Central de Atendimento no telefone: 0300-601-4055. É importante que sejam 
encaminhados a nossa Central de Atendimento os devidos documentos comprobatórios da referida pendência.  
 

Atenciosamente,  
Suppliercard Administradora de Cartões de Crédito S.A. - CNPJ/MF nº 06.951.711/0001-28  
 

 COMUNICADO 4   (Dezembro/2016) 
 

Caros Clientes,  
Atendendo aos nossos processos de compliance e auditoria interna, caso haja algum valor pendente a ser recebido em 
função da utilização do seu cartão de compra com a Suppliercard do período de janeiro/2015 a dezembro/2015, solicitamos 
que entrem em contato com a nossa Central de Atendimento no telefone: 0300- 601-4055. É importante que sejam 
encaminhados a nossa Central de Atendimento os devidos documentos comprobatórios da referida pendência.  
 

Atenciosamente,  
Suppliercard Administradora de Cartões de Crédito S.A. - CNPJ 06.951.711/0001-28 
 

 COMUNICADO 3  (Dezembro/2015) 
 

Caros Clientes, 
Atendendo aos nossos processos de compliance e auditoria interna, caso haja algum valor pendente a ser recebido em 
função da utilização do seu cartão de compra com a Suppliercard do período de julho/2014 a dezembro/2014, solicitamos 
que entrem em contato com a nossa Central de Atendimento no telefone: 0300-601-4055. É importante que sejam 
encaminhados a nossa Central de Atendimento os devidos documentos comprobatórios da referida pendência. 
   

Atenciosamente, 
Suppliercard Administradora de Cartões de Crédito S.A. - CNPJ/MF nº 06.951.711/0001-28  
 

 COMUNICADO 2  (Setembro/2014) 
 

Caros Clientes,  
Atendendo aos nossos processos de compliance e auditoria interna, caso haja algum valor pendente a ser recebido em 
função da utilização do seu cartão de compra com a Suppliercard do período de janeiro/2014 a junho/2014, solicitamos 
que entrem em contato com a nossa Central de Atendimento no telefone: 0300-601-4055. É importante que seja 
encaminhado a nossa Central de Atendimento os devidos documentos comprobatórios da referida pendência.  
 

Atenciosamente,  
Suppliercard Administradora de Cartões de Crédito S.A. - CNPJ/MF nº 06.951.711/0001-28  
 
 

 COMUNICADO 1 (Outubro/2014) 
 

Caros Clientes,  
Atendendo aos nossos processos de compliance e auditoria interna, caso haja algum valor pendente a ser recebido em 
função da utilização do seu cartão de compra com a Suppliercard do período de janeiro/2009 a dezembro/2013, solicitamos 
que entre em contato com a nossa Central de Atendimento no telefone 0300 601 4055. É importante que seja encaminhado 
para a nossa Central de Atendimento os devidos documentos comprobatórios da referida pendência. 


