


O CREDIÁRIO NO CARTÃO é uma
opção de venda parcelada, oferecida 
pelos bancos emissores de cartão. Ideal 
para o varejista de pequeno, médio e 
grande porte que quer oferecer mais uma 
opção de compra a prazo e expandir sua 
cartela de clientes.

12x 24x36x48x



Para o consumidor, maior parcelamento 
das compras, em até 48x (de acordo 
com as opções de cada emissor), e para o 
lojista, recebimento do valor da venda de 
uma vez (em até 5 dias). 



O crediário no cartão está disponível 
entre as opções de pagamento com 

crédito, nas maquininhas de cartão.

DÉBITO

CRÉDITO

CREDIÁRIO



PASSO

•Informe seus clientes da opção.
Insira o cartão do consumidor 
na maquininha.

•Simule a compra, selecionando 
“crédito” e, em seguida, “crediário”.

•Insira o valor total da compra e a 
quantidade de parcelas escolhidas 
pelo consumidor. 

•Pronto! As condições aparecerão 
na tela e o cliente pode escolher 
entre confirmar, imprimir, fazer 
nova simulação ou cancelar.

24x
36x

48x



Recebimento do valor da venda de 
uma vez (em até 5 dias). 

Zero risco de inadimplência, com 
operação feita diretamente entre 
o banco emissor do cartão e o consumidor.

Oferta de maior número de parcelas para 
o cliente, com taxas atrativas. 

Aumento de vendas com parcelas que 
cabem no bolso do cliente.

Tudo é aprovado na hora, direto na 
maquininha. Simples, fácil e sem burocracia.

* Consulte a taxa da
transação junto à sua 
credenciadora.



Até 48x para pagar (de acordo com as 
condições de cada banco emissor).

Parcelas menores que cabem no bolso 
do cliente,  com taxas atrativas.

Simulação e contratação diretamente 
na maquininha de cartão.

Disponibilidade de crédito de acordo com 
o limite do cartão.

Parcelas fixas, sem cobrança adicional 
de tarifas 



Para contratar o crediário no cartão, 
o consumidor precisa ter limite disponível 
no cartão de crédito no valor total da compra. 
As taxas de contratação são extremamente 
competitivas e variam de acordo com cada 
banco emissor.



*No momento, o crediário no cartão 
está disponível apenas para compras 
presenciais. Em breve, também estará 
disponível para compras online. 




