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Rede Banricompras passa a capturar bandeira MasterCard
O Banrisul e a MasterCard
firmaram parceria para o cartão da
bandeira ser aceito nos terminais
de

pagamento

da

rede

Banricompras. A concessão da
licença da MasterCard para o
Banrisul realizar a captura das
transações de seus cartões de
crédito e débito foi anunciada hoje
(05),

em

encontro

das

duas

empresas, na sede do Banco, em Porto Alegre.
Em breve, os cerca de 100 mil pontos de venda credenciados da rede
Banricompras também irão operar com o cartão MasterCard, além do próprio cartão
Banricompras. Dessa forma, os portadores de cartões MasterCard terão mais opções
para fazer os pagamentos de suas compras, principalmente no Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.
Para o presidente do Banrisul, Mateus Bandeira, a rede Banricompras é
fortalecida com a aceitação da bandeira MasterCard. “A iniciativa do Banco
proporcionará novos negócios e o aumento do número de conveniados, que poderão
oferecer aos seus clientes, numa única máquina, o pagamento eletrônico através de
dois cartões que destacam-se pela segurança e qualidade do serviço.”
Para Gilberto Caldart, presidente da MasterCard Brasil e Cone Sul, esta
parceria é extremamente importante para a bandeira, “pois além de ter o potencial de
ampliar a nossa rede de aceitação e reforçar a nossa presença na região Sul do País,
ainda oferece mais conveniência aos milhões de portadores de cartões MasterCard e
estabelecimentos comerciais que desejem aceitar os cartões de crédito e débito
MasterCard”.
O lojista também terá a vantagem de antecipar os recebíveis MasterCard no
valor equivalente ao faturamento das vendas parceladas. A empresa, ainda, poderá
dispor de um limite de crédito para capital de giro sobre as vendas obtidas com o
cartão MasterCard, além de ser remunerada na recarga para celulares pré-pagos e
não pagar tarifa para consulta de cheques do Banrisul.

Somente no ano de 2009, o Banricompras registrou a realização de 61,3
milhões de transações e movimento financeiro de R$ 3,9 bilhões. Em breve, a Rede
Banricompras também anunciará convênios que irão expandir a rede de aceitação a
outros cartões do mercado, oferecendo assim grandes benefícios a todos os
portadores do Cartão Banricompras, aos lojistas credenciados e aos clientes Banrisul
em geral.

