
FAQ ZUUM 

Quem pode assinar este serviço? 

Clientes Vivo e de outras operadoras podem ter a conta Zuum. Basta baixar o aplicativo 
no celular. Disponível para Android e iOS. 

 

Como pedir meu cartão Zuum MasterCard? 

Você pode pedir seu cartão no site www.zuum.com.br e receber em casa ou comprar 
direto nas grandes redes varejistas parceiras. 

Para usar, vincule o cartão à sua conta: 

1. Abra o aplicativo Zuum 

2. Selecione a opção 'Desbloquear cartão 

3. Informe o numero com 16 dígitos encontrados na frente do cartão e digite uma cena. 

 

Como pagar contas com Zuum? 

Sim, pode! E é muito fácil. Olha só: 
1. Abra o aplicativo Zuum 
2. Selecione a opção 'Pagar Conta (Títulos e Boletos)' 
3. Você pode usar a câmera do celular para ler o código de barras ou digitar os números 
4. Confirme o pagamento com a senha da conta e aguarde o SMS de confirmação 
Cliente Vivo também pode pagar contas de concessionárias (Água, luz, gás) ligando grátis 
para *789# do celular Vivo, opção 3. 

 

Como enviar e receber dinheiro com a conta Zuum? 

Enviar e receber dinheiro ficou mais fácil com Zuum! 

1. Abra o aplicativo Zuum 

2. Selecione a opção 'enviar dinheiro' ou 'receber dinheiro'. 

3. Informe o número do celular da conta Zuum, com o DDD, e digite o valor. Você 
também pode escolher entre os contatos da sua agenda ou favoritos salvos 

4. Confirme o envio de dinheiro e aguarde o SMS de confirmação 

Cliente Vivo também enviar e receber dinheiro, ligando grátis para *789# do celular Vivo, 
opção 1 ou opção 2 

 

Como sacar dinheiro com o cartão Zuum MasteCard? 

Você pode efetuar saques da sua conta Zuum nos caixas eletrônicos da rede 
Banco24Horas, Cirrus e Saque e Pague 

1. Procure um caixa eletrônico com um desses símbolos (inserir a imagem dos 3 logos) 

2. Tenha seu cartão em mãos 

3. Insira o cartão no caixa eletrônico e selecione a opção 'Saque' 

número 881. 


