Soluções em
cartões de crédito
Pré-pago.
Ideal para sua empresa.

Somos uma empresa que entrega mais.
Sem esquecer os detalhes entregamos mais serviços,
sem esquecer da qualidade entregamos mais satisfação,
sem esquecer do prazo entregamos mais compromisso.

Nosso compromisso é reconhecer pessoas para
incentivar e motivar equipes.
Não queremos dizer o que é melhor pra sua empresa.
Queremos fazer com você o melhor para sua empresa.
Por isso, reunimos num só produto uma gama de serviços
que geram praticidade, eficiência, redução de custos
e aumento de produtividade.
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Conheça o E+CARD.
Um mundo de serviços no seu bolso.
Bandeiras Visa e MasterCard.

INCENTIVO/MOTIVAÇÃO
Utilize E+CARD para pagamentos de premiação
em campanhas de incentivo e motivação aos colaboradores
e prestadores de serviços.

PROMOÇÃO
Realize promoções sem burocracia para pagamentos
e regulamentos. Tudo online, agilizando o processo e
evitando despesas desnecessárias.

PREMIAÇÃO
Com segurança e praticidade, efetue pagamentos e
transferência de prêmios dinheiro para colaboradores
e prestadores de serviços.

PREMIAÇÃO INSTANTÂNEA
Perfeito para ações rápidas, permite pagamentos
instantâneos em campanhas de incentivo,
dispensando cadastro de usuários.

DESPESAS CORPORATIVAS
Ideal para quem realiza pequenas operações
de pagamento no dia a dia do departamento financeiro,
dispensando toda a burocracia.
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PAGAMENTO DE FUNCIO
Evite a burocracia, reduza custos operacionais e tenha
um processamento mais ágil e eficiente da folha
de pagamento de funcionários, terceirizados, temporários
e prestadores de serviços.

VIAGENS CORPORATIVAS
Permite mais liberdade para quem usa e maior
controle de custo para quem fornece.
Além da segurança e praticidade que uma viagem necessita.

CARTÃO PRESENTE
Prático e seguro para ser utilizado em datas
comemorativas ou bonificações.

ADM. DE CONDOMÍNIO
Ideal para efetuar pagamentos no condomínio,
é o companheiro certo para todo síndico no dia a dia.

E+CARD COMPRAS
Cartão com a função compras (crédito), RECARREGÁVEL.
Aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos pela Rede Visa Electron.
Direcionado para:
• Campanhas de Reconhecimento; vendas, incentivo e motivação;
• Promoções para o consumidor final;
• Promoções comerciais;
• Agência de promoção e publicidade;
• Escritórios de advocacia que promovem autorização na CEF e SEAE.

E+CARD SAQUE E DÉBITO
Cartão de débito recarregável com na função crédito para compras, saques,
transferências, pagamento de contas de consumo e boletos, até o
vencimento.
Ideal para o resgate de prêmios em campanhas de:
• Reconhecimento;
• Vendas;
• Incentivo;
• Motivação.

E+CARD PREMIUM
Cartão de crédito com a função compras não
recarregável. Excelente ferramenta para:
• Campanhas Rápidas de vendas (Premiação instantânea);
• Presentear seu colaborador em datas Comemorativas;
• Premiação para o consumidor final.

E+CARD CORPORATE
AGILIDADE E SEGURANÇA PARA SUA EMPRESA.
Cartão de crédito Corporativo recarregável com a função compras, saques,
pagamento de contas de consumo e boletos, até o vencimento.
É um cartão direcionado para controle das despesas corporativas e as emergências
do dia a dia. Ideal para os seguintes gastos corporativos:
• Despesas diárias;
• Almoço com clientes;
• Taxis;
• Combustível;
• Viagens;
• Hotéis.
A empresa obtém relatórios detalhados de quando
e onde os gastos foram realizado
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Aqui!
Escolha sua baneira.

Gerencie os cartões onde você estiver,
através do aplicativo E+Card ou do site.

Soluções em
cartões de Crédito
Pré-pago.
Ideal para sua empresa.

(11) 2679 6054
(21) 2222 9441

emaiscard.com.br

