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REGULAMENTO CRÉDITO ESPECIAL 

O Crédito Especial é um serviço da TIM S.A., prestadora do SMP. A TIM disponibiliza o Crédito Especial 

com algumas opções de valores disponíveis para os Clientes escolherem o que melhor se adequa a 

ele, quando não possuírem créditos de recarga suficientes e não conseguirem fazer uma recarga 

imediata. O valor selecionado pelo cliente pode ser usado por até 7 dias e será descontado da próxima 

recarga que o Cliente fizer.  

Também será descontado da próxima recarga, o valor da taxa de utilização do serviço, que consiste 

em 40% (quarenta por cento) do valor do Crédito Especial contratado. Caso a recarga efetuada após 

a contratação do Crédito Especial seja de um valor abaixo do montante devido, o saldo será 

apropriado para o pagamento parcial do Crédito Especial e da taxa de utilização e o valor que restar 

devido será descontado na próxima recarga, e assim sucessivamente, até a quitação total do débito.  

  

1. Período de vigência  

13/03/2018 a 30/06/2023, podendo ser prorrogada pela TIM.  

  

2. Contratação do Crédito Especial  

O Crédito Especial pode ser contratado ligando para *222 do celular TIM, discando *144# do celular 

TIM, discando *677# do celular TIM, acessando o site Meu TIM (meutim.tim.com.br) ou o aplicativo 

Meu TIM. A opção de contratação do Crédito Especial será disponibilizada apenas aos clientes 

elegíveis no momento da solicitação.  

 3. Elegibilidade  

Podem contratar o Crédito Especial os clientes pré-pagos TIM que sejam considerados elegíveis, de 

acordo com a sua frequência de recarga e que não possuam Crédito Especial contratado pendente de 

pagamento ou seja, sem estar devidamente quitado, no momento da solicitação.  

 

4. Manutenção  

Para manter o Crédito Especial válido e ativo, os clientes devem manter-se ativos no seu respectivo 

plano.   

 5. Sobre o benefício  

O Crédito Especial é um adiantamento de crédito de um determinado valor oferecido pela TIM que 

pode ser concedido aos Clientes dos planos pré-pagos TIM, respeitando os demais critérios de 

elegibilidade descritos anteriormente.  

O crédito no valor escolhido pelo cliente dentre as opções apresentadas pela TIM, tem validade de 

até 7 dias e pode ser utilizado para fazer chamadas, acessar a internet, enviar SMS, renovar os 

benefícios da oferta vigente e contratar serviços da TIM (inclusive serviços de VAS). O Crédito Especial 

é concedido somente aos clientes elegíveis que contratarem o serviço em um dos canais de 

contratação descritos anteriormente. O valor concedido pelo Crédito Especial, bem como o valor da 

taxa de utilização do serviço, será automaticamente descontado da próxima recarga feita pelo Cliente.  
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O Cliente poderá contratar o Crédito Especial quantas vezes quiser, desde que não tenha nenhum 

Crédito Especial em aberto, ou seja, poderá contratar novamente somente após quitar o 

adiantamento anterior.  

  

6. Taxa de Utilização do Serviço  

Será cobrada uma taxa no valor de 40% do valor total do Crédito Especial concedido pela utilização do 

serviço, que será descontada da recarga junto com o valor do Crédito Especial contratado.  

  

7. Regras Gerais: 

O cliente poderá receber mensagens de cobrança dos valores devidos (Crédito Especial e/ou taxa de 

utilização), pois enquanto o cliente estiver inadimplente, o mesmo não poderá contratar um novo 

Crédito Especial.  

  

Se o cliente ficar com o valor do Crédito Especial e/ou taxa de serviço em aberto por 30 dias ou mais, 

ele ficará impossibilitado de realizar uma nova contratação de Crédito Especial por um período de 30 

dias, a contar da data de quitação total do valor que estava em aberto.  

  

Todos os serviços utilizados pelo Cliente enquanto estiver com o Crédito Especial ativo serão cobrados 

normalmente de acordo com as tarifas e regras vigentes para o seu plano/oferta.  

  

Caso a TIM identifique irregularidades na utilização do Crédito Especial ou o não cumprimento dos 

termos e condições deste regulamento, a mesma se reserva o direito de vetar ao cliente a 

possibilidade de contratação do Crédito Especial. Neste caso, o cliente não poderá mais contratar o 

serviço de crédito especial.  

  . Os clientes perderão definitivamente o Crédito Especial nos seguintes casos:   

- Cancelamento do plano;   

- Migração para qualquer plano não elegível ao serviço;   

 

Ao solicitar o Crédito Especial em qualquer um dos canais de contratação o cliente estará ciente e de 

acordo com a mecânica de uso do Crédito Especial, bem como com a cobrança da taxa de utilização 

do serviço, nos termos descritos neste Regulamento.  

 Na hipótese de ocorrência de fato superveniente, que exceda à vontade da TIM, tal como, majoração 

de tributos inerentes à atividade de telecomunicações ou qualquer outro que incida sobre a atividade 

comercial por ela exercida, alteração dos preços de tarifas telefônicas pela Autoridade Federal 

competente, mudança na política econômica, ou qualquer fato que torne excessivamente oneroso 

este serviço, poderá a TIM, mediante publicação em periódico de grande circulação, revogar o 

presente serviço.   
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Os benefícios deste regulamento são válidos somente para uso dentro da rede TIM.   

  

Mais informações no site www.tim.com.br ou *222 do seu celular TIM. 

Para mais informações, consulte tim.com.br ou ligue *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer 
telefone. Deficiente auditivo e de fala, acesse a Central de Libras - CIC no 
www.tim.com.br/acessibilidade ou por meio do aplicativo disponível para download na App Store 
e Google Play. 

 


