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• O serviço de transferência “Cartão para Banco” permite transferir fundos 
do seu cartão prépago para uma conta corrente americana (dentro do EUA) 
somente. 

• O custo de transferência é de US$ 2;

• O limite de transferência é de US$ 2,000 por dia. 

• Somente é possível realizar a transferência do Cartão principal, cujos 
fundos estão em dólar. Caso tenha fundos em uma sub-bolsa (em outra 
moeda), será necessário transferir internamente, da sub-bolsa para o 
cartão, para então concluir a operação. O custo associado a transferência 
entre sub-bolsa e cartão principal com conversão de moeda é de 2% do 
valor da transação.
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• Para realizar a transferência é necessário, primeiramente, cadastrar a conta 
bancária no sistema; 

• Na plataforma  online MyCardPlace o serviço encontra-se no barra 
principal de opções: “Recarga de Fundos” - “Minhas contas do Banco” -
“Criar conta Cartão para Banco”.
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• Preencha todos os campos obrigatórios: 
• Account Nickname/ Usuário da Conta – Nome de registro da conta na plataforma online do 

bolsista (de uso pessoal); 

• Account Number/ Número de Conta junto ao banco beneficiário; 

• Confirm Account Number/ Confirmar número da conta;

• Bank Nome/ Nome do Banco; 

• Account Type/ Tipo de Conta; 

• Routing Number/ Número identificador americano do banco; 

• Confirmar Routing number do banco. 

• Aceite os Termos & Condições  de transferência; 
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• Verifique e confirme todas as informações cadastradas e após a 
confirmação dos dados, selecione “Registre Conta Bancária”;
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• Assim que a conta estiver cadastrada no sistema, aparecerá o status da 
conta no resumo de contas cadastradas.
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• Na plataforma online MyCardPlace o serviço do “Cartão para Banco” 
encontra-se no barra principal de opções: “Transferências” e, em 
sequência, “Cartão para Banco”;
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• Selecione o seu cartão pré-pago e, em seguida, selecione uma conta 
bancária previamente cadastrada em “Contas Bancárias” e insira o valor 
de transferência.
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• Verifique os detalhes de sua transferência e após a confirmação dos dados, 
selecione “Transferir Agora”. É de extrema importância que os dados 
bancários estejam corretos, caso contrário, a transação não será efetuada.
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• O último passo confirmará o status da transação: se realizada com sucesso 
ou se houve erro.

• Após concluída a transferência, o prazo de disponibilidade dos fundos em 
sua conta bancária é de 4 a 7 dias úteis.

• Ressaltamos que este não é um recibo de sua transferência. Assim que a 
realizada, a transação constará na aba “Ativadade do Cartão”.

• Para vizualizar o resumo de sua transferência e o histórico de transações 
passadas, clique na opção abaixo.
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Atendimento Cartão Pré-pago

Atendimento disponível 24 horas, todos os dias da semana.

Ligação gratuita dentro dos EUA

+1-866-345-1892 

Ligação gratuita internacional (excluindo Brasil)

+800-6677-8000 

Ligação de fora dos EUA (não gratuita)

+1-510-771-6406 

Brasil - capitais e regiões metropolitanas

4003-1448 

Brasil – outras cidades

0800-881-1448 


