


Ambiente codificado, robusto, certificado, seguro e 
com o poder computacional em nuvem da Amazon Web 
Services

Pagamento Seguro Anser
Gateway de Pagamento Eletrônico

_
Plataforma de pagamento eletrônico personalizada via 
cartão de crédito (à vista, parcelado e recorrente), 
débito (à vista) ou boleto (registrado)

_
_



Garantia de receita

Automatização da cobrança com a recorrência automática

Redução de custos de correios e acompanhamento financeiro

Benefícios | Negócio

___
_
_
_
_

Redução da inadimplência

Maior controle financeiro

Fidelização dos clientes e facilidade para novas adesões



Facilidade no pagamento de 2as vias, inclusive parcelado

Renegociação de dívidas através do website

Acúmulo de pontos no programa do cartão de crédito

Até 40 dias para pagar a transação na fatura do cartão

Benefícios | Clientes

___
_
_

Fim dos pagamentos em lotéricas e agências bancárias_
_Economia de tempo com pagamentos automáticos



Adesão direta pelo site da instituição

 Suporte na integração de outros sistemas à nossa Plataforma

Checkout transparente (cliente continua no seu website)

Emissão e conciliação automatizada de boletos

Outras Facilidades

___
_
_

Gestão de planos ou assinaturas_
_Conciliação automatizada das operações de créditos e ajustes



Operações Sugeridas
A instituição, através de seu próprio site, pode oferecer as 
seguintes facilidades aos seus usuários:
• Acompanhamento online do histórico de pagamentos com a instituição

• Adesão com multiplas formas de pagamento entre cartão de débito, cartão de 
crédito e boleto 

• Mensalidade automática recorrente no cartão de crédito

• Renegociação/Pagamento de mensalidades em atraso via cartão de crédito (à 
vista ou parcelado)

• Renegociação/Pagamento de mensalidades em atraso via cartão de débito ou 
TEF (à vista apenas para contas da CEF)

• Pagamento de tarifas extras via cartão de crédito (à vista ou parcelado) ou 
cartão de débito ou TEF (à vista)



Características da Plataforma

_Operações disponíveis em nossa plataforma (API)

Integração direta via servidor de serviços
• Armazenamento/Tokenização de cartão de crédito (PCI-DSS)
• Operação de crédito à vista;
• Operação de crédito parcelado;
• Operação de crédito recorrente;
• Operação de estorno de crédito;
• Emissão e conciliação de boletos registrados;
• Criação de assinaturas (até 12 operações com um determinado 

cartão de crédito)
• Acompanhamento de ajustes;
• Relatórios de transações por período;



Características da Plataforma

_Operações disponíveis em nossa plataforma

Gestão de assinaturas, planos e matrículas WEB
• Adesão/matrícula online pelo próprio usuário ou operador/vendedor;
• Renovação online pelo próprio usuário ou operador/vendedor;
• Alteração de plano/assinatura online pelo próprio usuário ou 

operador/vendedor;
• Cancelamento online pelo próprio usuário ou operador/vendedor;
• Dashboard de operações;
• Histórico de operações;
• Checkout transparente;
• Emissão e conciliação automática de boletos registrados;



Pagamento Recorrente x Parcelado



Fonte: ABECS/DATAFOLHA  (Pesquisa realizada nos últimos 12 meses)

Com qual frequência você usa o 
Cartão de Crédito?

Cartões de Crédito no Brasil
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Cartões de Crédito no Brasil

Alguns dados relevantes em relação ao uso do cartão de crédito 
no Brasil - Ano referência 2015
• R$ 1,08 trilhão foi quanto os cartões movimentaram no ano de 2015

• 17,1% foi o crescimento das compras não presenciais feitas com cartões de 
crédito, com destaque para o e-commerce, movimentando R$ 123,9 bilhões

• R$ 2,8 bilhões foi quanto os programas de recompensa dos cartões 
transferiram aos portadores em 2015

• Em 2015 20% dos gastos das famílias brasileiras foram feitas por cartão de 
crédito

• Compras não presenciais respondem por 18,6% do valor transacionado por 
meio de cartões de crédito, com grande potencial ainda a ser explorado



Alguns Clientes
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