
SPARK ONE
Para fazer compras 
em todo o mundo 
e compras online. 

Um carregamento único 
até um máximo de

250€ sem necessidade 
de facilitar nenhuma 
informação pessoal.

SPARK® é o cartão pré-pago Mastercard® 
que simplifica as compras do seu dia-a-dia, 
as suas viagens e os seus negócios.

Seguro, ágil, útil.

Um cartão, 
três níveis
Subir de nível 
é grátis!

SPARK PLUS
Para fazer compras em 

todo o mundo e compras 
online. Registe o seu cartão 

na nossa página web e 
poderá carregar até um 

máximo de 2500 € ao ano. 
Este nível permite-lhe 

levantar dinheiro em caixas 
automáticas compatíveis 

com Mastercard.

SPARK PREMIUM
Para fazer compras em todo 
o mundo e compras online. 

Facilite-nos a sua 
documentação* no momento 
do registo para aumentar o 

saldo máximo do cartão para 
15.000 € sem limite anual de 

carregamentos. Este nível 
permite levantar dinheiro em 

caixas automáticas compatíveis 
com Mastercard.

Sem conta bancária,
sem documentação*,

sem fidelização.

*Ver documentação necessária para o Nível Premium em www.tarjetaspark.es/niveles

Em caso de dúvida, contacte-nos:   info@tarjetaspark.es     (+34) 91 29 39 789      www.tarjetaspark.es



*Ver documentação necessária para o nível Premium em www.tarjetaspark.es/niveles
O cartão Spark Pré-pago Mastercard é distribuido pela Servicio de Prepago Integrales. O cartão é emitido pela Prepaid Financial Services Limited sob a licença da 
Mastercard International Incorporated. Mastercard e a marca Mastercard estão registados pela Mastercard International Incorporated.

Bastam apenas 3 passos:

1▸Compre

3▸Carregue

2▸Ative

▸ Compre-a online em www.tarjetaspark.es
▸ Compre-a nos nossos pontos de venda* (MediaMarkt, 

supermercados, quiosques, lojas de conveniência)
Se desejar, envie-nos um email a info@tarjetaspark.es com o seu código 
postal e nós indicaremos qual é o Ponto De Venda mais próximo de si.

Para ativar 
gratuitamente (exceto o 
custo do SMS) e obter o 
PIN, envie um SMS para 
o núm. +34 600 67 07 07 
com <PIN> espaço <os 
últimos 8 dígitos 
do Cartão Spark>.

Pouco depois, receberá um SMS com o PIN do cartão. 
Já pode efetuar o seu primeiro carregamento.

10 €.
P.V.P.

Sem conta bancária,
sem documentação*,
sem fidelização.

Carregue o seu SPARK através 
do código ID do seu cartão 
(as condições do carregamento 
podem variar dependendo 
do método utilizado).
Para mais informações, visite a nossa 
página web www.tarjetaspark.es

Transferência 
bancária

Ponto de venda 
autorizado

Depósito em 
conta bancária

Cartão de 
débito ou
crédito

De Spark
a Spark
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