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QUEM SOMOS
Somos uma empresa nova que veio para
revolucionar o meio de pagamento do Brasil.

Temos a melhor tecnologia de pagamento do país
com diferenciais que ajudam empresas a
transacionar com as melhores Taxas e Máquinas
mais modernas.



NOSSA
TECNOLOGIA
Nossa empresa é vinculada à Rede Celer, que disponibiliza a
melhor tecnologia de pagamentos existente no Brasil.

A especialidade da Rede Celer é prover ao mercado soluções
completas para a operação do varejo e comércio.

Nossa parceria com a Rede Celer nos gera credibilidade e
segurança aos parceiros, pois estamos vinculados ao
Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnologicas do
Banco Central.



TAXAS BASE
Essas taxas são base. Recebimento em D+1 ou D+30. Apenas CNPJs.

1,89% Débito

3,00% Crédito à
Vista

1,69% Antecipação
para D+1



TAXAS PARCELADAS
Taxas parcelas considerando recebimento em D+1 já com Antecipação.

2x 5,40%

3x 6,22%

4x 7,04%

5x 7,86%

6x 8,68%

7x 9,50%

8x 10,32%

9x 11,14%

10x 11,96%

11x 12,78%

12x 13,60%



VANTAGEM 1
TAXA ZERO

Taxa Zero é a funcionalidade que repassa os custos da transação para
o consumidor. As taxas de MDR e antecipação são repassadas ao
consumidor no momento da transação.

Essa função está disponível em todos os terminais e em todos os
produtos: débito, crédito à vista e parcelado.



Exemplo:

Um Restaurante com diversos profissionais de atendimento. Com o Multi EC os
prestadores de serviços são cadastrados no sistema e ao realizar uma transação,
automaticamente a taxa de serviço/comissão é direcionada ao prestador de serviço e
o restante vai para o Restaurante.

Com o Multi EC os estabelecimentos podem
cadastrar os prestadores de serviços e produtos
para que automaticamente todos recebam a
comissão dos serviços e vendas prestadas.

VANTAGEM 2
MULTI EC
Vendas mais inteligentes com menos tributação



VANTAGEM 3
CONTA DIGITAL

Além das Máquinas mais modernas, o Estabelecimento Comercial
Parceiro terá acesso a Conta Digital para realizar transações,
controlar os recebimentos, pagar contas, recarregar cartão,
cartão digital, PIX e muito mais! Além disso, terá acesso ao Link
de Pagamento para realizar transações online.



VANTAGEM 4
EMPRÉSTIMO

Com a parceria NokNokPay e Creditas, é possível oferecer
Empréstimos tendo Carro ou Imóvel como Garantia!



CONDIÇÕES DE
EMPRÉSTIMO
Seu cliente começará a pagar em até 60 dias (veículo) ou 90 dias (imóvel) após
assinatura do contrato.

Empréstimos de R$ 5 mil a R$ 150 mil
Juros a partir de 1,39% ao mês

Renda mínima: R$1.200,00
Veículos a partir de 2005 (Ano de

fabricação)
Prazo de 18 a 60 meses

Empréstimo destinado a Pessoa Física
Veículo em nome do proponente

Empréstimos de R$ 30 mil a R$ 3 milhões
Juros a partir de 0,75% ao mês

Valor mínimo do imóvel de R$ 150 mil
Prazo de 60 a 240 meses

Carência de 90 dias
Empréstimo destinado a Pessoa Física

Imóvel em nome de Pessoa Física
Imóveis em cidades com população acima de

100 mil habitantes
Estados não considerados: Amapá, Rondônia,

Roraima e Acre.e



NOSSAS MÁQUINAS

A920 - A Super Máquina
mais moderna do mercado cumpre
funções iguais de um Smartphone.

Faturamento Mínimo: R$20.000,00

POS - A Super Máquina pra quem
busca praticidade e tecnologia.

Faturamento Mínimo: R$10.000,00



COMISSÃO
PARA AFILIADOS

Taxa de Adesão: R$320 em até 12x Taxa de Adesão: R$280 em até 12x

Sua Comissão é INTEGRAL R$320 Sua Comissão é INTEGRAL R$280

Comissão por Empréstimo Executado: 0,5%



SIMULAÇÃO
DE RECEITA 

Vendeu 5 Super Máquinas a920

Sua Comissão Total é de
R$4.250,00

Vendeu 5 Empréstimos de R$50.000,00Vendeu 5 Super Máquinas POS

Lembre-se: A venda de Máquina deve ser para
estabelecimentos com faturamento mínimo

estabelecido na página anterior. Não serão aceitos
micro-empresas.



CRESCEMOS
JUNTOS

A cada 10 vendas realizadas você
poderá ter vendedores credenciados
abaixo de você para que sua comissão
cresça ainda mais!



Finalize seu cadastro e aguarde nosso
contato!

MUITO
OBRIGADO!


