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BENEFÍCIOS DO CARTÃO QUERO-QUERO 

 

Descontos e condições exclusivos nas Lojas Quero-Quero 

Com o Cartão Quero-Quero você tem acesso a condições de parcelamento (com e sem juros) e descontos 

exclusivos conforme validade das promoções que a Loja Quero-Quero estiver anunciando. 

 

Crédito Pessoal 

Com o Cartão Quero-Quero você consegue contratar um empréstimo pessoal em nossas lojas ou pelos 
nossos canais de atendimento e sair com dinheiro na hora ou receber em sua conta em até 48 horas   

 

Limite Flexível 

Se você exceder o seu limite, seu Cartão Quero-Quero já faz uma avaliação emergencial de crédito a custo 
zero para tentar liberar sua próxima compra. 

 

Cartões Adicionais 
Aproveite, você pode solicitar até 4 (quatro) cartões adicionais, sem custo. 

 
 

Opções de pagamento da fatura do Cartão Quero-Quero 

Possuímos possibilidades de pagamento diferenciado de sua fatura quando não for possível pagar o total: 
 

(i) Renegociação: renegocie todo o saldo em aberto do Cartão Quero-Quero + faturas simplificadas 
+ boletos do melhor jeito para você! Escolha a quantidade de parcelas, valor de entrada ou à 

vista. 

 
(ii) Parcelamento de Fatura: caso você não consiga pagar toda fatura, pode ajustar para parcelas 

que cabem no seu bolso, você sabe quanto e por quanto tempo vai pagar. Com isso, você pode 
continuar utilizando seu cartão normalmente e seu limite será liberado conforme as parcelas forem 

pagas 
 

(ii) Pagamento mínimo: O pagamento mínimo é o menor valor que você pode pagar da sua fatura 

e não ficar em atraso conosco. Ao pagar qualquer valor entre o mínimo e o total da fatura, o que 
faltar será lançado na fatura seguinte com juros e impostos, chamamos isso de crédito rotativo. 
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