
Regras para estorno da bolsa de crédito 
usuário e comprador 

 
 

1. O comprador não consegue transferir a bolsa de crédito do usuário para o comprador, 
como proceder? 
 

Desde o dia 03/07/2013, por medida de segurança, os cartões tipo 04 (Personalizado ao 

Usuário) cancelados não estão mais habilitados a transferir a bolsa de crédito do usuário 

ao comprador. Somente cartões com personalização tipo empresa ou portador tem esta 

característica. 

 
2. O comprador solicitou uma nova via de um cartão cancelado por perda/roubo/quebra e não 

consegue transferir/visualizar o valor da bolsa de crédito. Como proceder? 
 

Por medida de segurança – a partir de 19/8/2013 – o valor disponível na Bolsa de Crédito 

do Usuário será liberado para transferência, após a confirmação do pagamento da 

cobrança gerada pela não devolução do cartão. Verifique se o pagamento da taxa foi 

realizado. 

 
3. O comprador solicitou uma nova via de um cartão cancelado por perda/roubo/quebra do 

tipo: Personalizado Empresa / Personalizado Empresa Usuário / Ao Portador. Como 
proceder para transferir o crédito para a nova via? 
 
Após o pagamento do boleto de 2a. via o comprador poderá acessar o site e fazer o 
procedimento padrão de transferência de crédito. 
 

4. O comprador solicitou uma nova via de um cartão cancelado por perda/roubo/quebra do 
tipo: Personalizado Usuário. Como proceder a transferência do crédito para a nova via? 
 

a - Se a última carga a ser estornada foi paga pelo mesmo comprador que solicitou o 

cancelamento, o sistema realizará estorno após a confirmação de pagamento do boleto de 

segunda via. Neste caso, a transferência será liberada normalmente. 

b - Se a última carga foi paga por outro Comprador, o sistema estornará o valor que for 

inferior ao valor mínimo R$175,00. Neste caso, a transferência será liberada normalmente. 

c - Se a última carga foi paga por outro Comprador e o valor do Crédito for superior valor 

mínimo R$175,00 o comprador poderá visualizar na lista de cartões cancelados quais 

deles caíram em exigência e o motivo. O funcionário associado ao cartão deverá 

comparecer a uma loja RioCard, apresentando RG e CPF, assinar um termo autorizando a 

transferência de saldo para sua Bolsa de Crédito atual (sob o CNPJ do novo Comprador). 

 
5. A Bolsa de Crédito do cartão cancelado ficará vinculada ao cartão, à matrícula ou ao CPF 

do usuário? 
 

A Bolsa de Crédito do cartão cancelado fica vinculada ao CPF do usuário. 

 



6. No caso do cartão com saldo de recargas pendentes, é possível resgatar o crédito não 
utilizado pelo usuário, via transferência da Bolsa de Crédito do Comprador? 
 
Não. Somente para a Bolsa de Crédito do Usuário entrarão todas as recargas, inclusive as 
pendentes. 
 


