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Soluções em

12xem até

no cartão
de crédito

PARCERIAS QUE GERAM RESULTADOS

CONFIANÇA E MODERNIDADE ESSA É A CREDPAY

A CredPay é uma empresa de soluções em meios de pagamentos 
que possui sua própria plataforma de serviços de operações, em 
transações de cartões de crédito e débito para todo o segmento va-
rejista e nichos especializados.

Nossas soluções permitem praticidade, modernidade, agilidade e 
acima de tudo segurança. Ela permite que os clientes escolham a 
melhor opção para efetivar seu pagamento em até 12x nos cartões 
de crédito de qualquer bandeira disponível.

Nossa plataforma permite o parcelamento de vários serviços, 
como por exemplo imposto tributário, dívidas ativas, débitos veicu-
lares como multas, IPVAs, licenciamentos e transferências. Além de 
débitos imobiliários entre eles aluguel e venda, débitos escolares, 
condominiais e muito mais dentro de todo território nacional.

Sede em São Caetano do Sul/SP
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PARA CADA NECESSIDADE    UMA SOLUÇÃO CREDPAY

SPLIT DE PAGAMENTO REPASSE SEM COMPLICAÇÃO

TAXAS ADEQUADAS 
Como trabalhamos sem mediadores, conseguimos, com nossos parceiros, uma 
taxa especial baseada no volume da operação. Desta forma, oferecemos taxas 
mais atraentes.

SEGURANÇA 
Ambiente completamente seguro. 
Trabalhamos com os maiores e melhores parceiros do segmento fi nanceiro. 
Nossos sistemas são seguros e confi áveis para você parcelar suas contas em seu 
próprio cartão de credito, de forma rápida, simples e segura.

COMODIDADE
Você faz a operação de onde estiver, usando o dispositivo que desejar (celular, ta-
blet, notebook ou desktop), bastando apenas acesso à internet.

NUNCA FECHAMOS
Disponível 24h por dia • 7 dias por semana • 30 dias por mês • 12 meses por ano. 

INTEGRAÇÃO/GESTÃO
• Integração de sistemas
• Fluxo de caixa
• Relatórios on-line das transações
• Utilização sistema TEF 
• Split de Pagamentos

O cliente efetua o 
pagamento através da 

máquina ou site

E repassa o percentual pré-defi nido 
para sua empresa, parceiros e 

fornecedores.

A Credpay recebe 
o valor da venda

PARA CADA NECESSIDADE

POS
• Mobilidade

• Não precisa de 
automação comercial 

integrada
• Funciona com 
3G/GPRS/WI-FI

M-POS
• Mobilidade

• Opera pareada com 
celular (necessita internet 

móvel/wi-fi )
• Sem taxa de adesão

• Bateria de longa 
duração

Pinpad (TEF)
• Facilita o controle 

das vendas (Conciliação 
Bancaria/Portal CredPay)
• Não tem aluguel

• Aceita grande 
variedade de 

cartões

Link
• Link Direto (app) 
• Apenas 01 clique

• Controle de Vendas 
(Portal Credpay)

• Somente bandeiras 
VISA/MASTER

e-commerce
• Vendas ON-LINE

• Soluções 
personalizadas e 
integradas ao seu 

negócio

Toten
• Multi pagamentos
• Auto atendimento


