+
Quer aumentar as suas vendas?
Se você ainda realiza suas vendas somente em
cheque ou dinheiro, temos uma oportunidade
imperdível para modernizar o seu negócio e evitar o
risco de inadimplência: faça na CAIXA o
credenciamento de sua maquininha de cartões e
venda mais com 100% de segurança!
O consumidor brasileiro usa cada vez mais seus cartões de débito e crédito
para comprar e você precisa estar preparado para aumentar seu
faturamento, aproveitando a facilidade que seus clientes têm para pagar!

Se você já é ou deseja ser cliente CAIXA pode
contar com essa grande vantagem:

Solicite sua maquininha CIELO
Mobile na CAIXA por apenas
R$19,90 ao mês
*não é cobrada taxa de credenciamento

Com o CREDENCIAMENTO CIELO o Cliente CAIXA pode:
• Receber seus pagamentos com cartões de crédito e débito;
• Vender mais, pois a maioria das pessoas não anda com dinheiro;
• Evitar a inadimplência e desgastes com cobrança de cheques sem fundos;
• Parcelar suas vendas, o que proporciona vendas maiores;
• Acumular pontos em programa Cielo Fidelidade e resgata prêmios;
• Usar o extrato de faturamento da CIELO como comprovante de renda para
financiamentos na CAIXA;
• Concorrer ao sorteio de 01 (um) carro no valor aproximado de R$ 50 mil, a ser
sorteado em 22/02/2017 e também a 01 (um) vale-viagem no valor aproximado de R$
30 mil, a ser sorteado em 26/04/2017;

Condições para o credenciamento CIELO MOBILE:
•
•

Ter conta corrente na CAIXA e cartão de crédito ativo (as mensalidades
serão descontadas na fatura do cartão de crédito;
Possuir smartphone com sistema Android ou IOS com acesso à
Internet;

Taxas sobre as vendas:
Débito

Crédito à vista

Crédito parcelado

Quando você recebe

Em 1 dia útil Em até 31 dias

1 parcela em 31 dias,
demais a cada 30

Quanto você paga

3,19%

6,99% (2x a 6x)
7,99% (7x a 12x)

4,05%

Atividades permitidas para credenciamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dentistas,
Revendedoras de cosméticos e roupas,
Vendedores Ambulantes,
Cabeleireiros,
Arquitetos,
Nutricionistas,
Médicos e Psicólogos,
Taxistas,
Fisioterapeutas e Personal trainers,
Professores de inglês, artes, música,
Outros profissionais autônomos (consultar sua agência da CAIXA),

