Por que escolher
a SafraPay?
Um guia prático com todas as informações
sobre a máquina de cartão do Banco Safra
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Você conhece
a SafraPay?
Smart

Com Bobina

Sem Bobina

Bluetooth

A SafraPay é a máquina de cartão do Banco
Safra. A SafraPay, junto a solidez de um banco
com mais de 175 anos de história e uma
tecnologia única e inovadora, tem o objetivo de
transformar a forma como millhares de
empreendedores vendem com máquina de
cartão. Sem taxas abusivas e condições flexíveis
para todo tipo de negócio.
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Por que escolher
a SafraPay?
A SafraPay oferece a melhor oferta do mercado com
antecipação zero no crédito à vista em 1 dia e,
dependendo do faturamento do empreendedor, ele pode
escolher se quer alugar ou comprar a sua máquina.
Além das vantagens nas taxas e formas de aquisição, o
cliente ainda conta com o app SafraPay Digital, que
ajuda a ter mais controle sobre as vendas e
recebimentos, com atendimento personalizado de 2ª a
6 feira, das 8h às 22h.
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Formas de aquisição:
comprar ou alugar?
O cliente decide se quer comprar ou alugar o equipamento.
Caso a escolha seja pela compra, basta escolher os modelos
disponíveis e efetuar o pagamento.
Na opção do aluguel, o empreendedor precisa escolher o
modelo de acorodo com o faturamento mensal. Ou seja, com
base em quanto ele pretende vender por mês com a máquina
de cartão.
A cobrança do aluguel pode ser feita de forma integral, parcial
ou com 100% de isenção, caso o cliente atinja o volume
mínimo de vendas pelo modelo escolhido. Vamos explicar
melhor esse assunto na próxima página.
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Formas de aquisição: comprar ou alugar?

Aluguel Zero

Na SafraPay, o dono do negócio que quiser alugar a
máquina, terá aluguel zero nos meses em que faturar o
volume de vendas mínimo do equipamento escolhido.
Nos meses em que não alcançar o faturamento mínimo,
será cobrado apenas um valor proporcional ao quanto
você deixou de vender.
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Formas de aquisição: comprar ou alugar?

Aluguel Zero na prática
Vamos ao exemplo!
Um comerciante adquiriu a máquina SafraPay Com Bobina 3G pra sua loja no modelo de alguel.
O volume de vendas mínimo da SafraPay com bobina 3G é de R$ 7.000,00, então:
Situação 1: Se o comerciante
faturou R$ 7.000,00 ou mais no mês
de maio, estará isento do aluguel.

Situação 2: No mês de junho, ele R$ 6.300,00, ou seja,
90% do volume mínimo exigido. Neste mês terá um
desconto de 90% sobre o aluguel total da máquina, de
R$39,90. Logo, ele pagará o valor proporcional ao
percentual que não foi atingido, apenas R$3,99.

Na próxima página você confere o aluguel cheio de cada máquina.
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Formas de aquisição: comprar ou alugar?

Tabela de máquinas e aluguéis
Smart

Com Bobina

Sem Bobina

Aluguel Zero
se vender acima
de R$10 mil/mês

Aluguel Zero
se vender acima
de R$7 mil/mês

Aluguel Zero
se vender acima
de R$5 mil/mês

ou, se não vender

ou, se não vender

ou, se não vender

R$ 48,90 com
desconto proporcional
ao quanto vendeu

R$ 39,90 com
desconto proporcional
ao quanto vendeu

R$ 28,90 com
desconto proporcional
ao quanto vendeu

Bluetooth

Aluguel Zero
se vender acima
de R$1 mil/mês
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Formas de aquisição: comprar ou alugar?

Máquinas e seus diferenciais
Smart
Permite o uso de aplicativos
de gestão de negócio e
oferece uma nova
experiência para os clientes.

Com Bobina
Máquina ideal para o dia a
dia com sinal Wi-FI, 3G, e
chip próprio configurado
para a região.

Sem Bobina
Prática e perfeita para o
empreendedor que quer
uma máquina simples
de usar.

Bluetooth*
Leve e compacta, é ideal
para quem quer aceitar
pagamentos com cartão
sem perder a mobilidade.

Pagamento por aproximação NFC

Pagamento por aproximação NFC

Pagamento por aproximação NFC

Venda pelo App SafraPay Mobile

Comprovante impresso

Comprovante impresso

Comprovante por SMS

Comprovante por SMS

Comprovante por SMS

Comprovante por SMS

Bateria de longa duração

Cabe no seu bolso

Sistema Android

Touchscreen

Wifi 3G/2G

Touchscreen

Wifi 3G/2G

Pagamento QR Code

Wifi/4G/3G/2G

Pagamento QR Code

Não precisa de celular

Pagamento QR Code

*É necessário usar com celular.
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Qual prazo de recebimento
do dinheiro das vendas?
A SafraPay conta com quatro prazos de
recebimento para o cliente escolher: na
hora, em um dia, em 30 dias ou sem
antecipação. No caso sem antecipação,
o dinheiro da venda no débito cai na conta
em um dia, no crédito à vista cai em 30
dias e no crédito parcelado cai
mensalmente, de acordo com o número
de vezes que o cliente dividiu a compra.

No caso dos planos “Na hora”, “Um dia” e
“30 dias”, a antecipação é automática. Se
preferir
receber
sem
antecipação
automática, poderá ainda antecipar os
recebimentos de forma eventual, com as
taxas vigentes do momento da solicitação.
Esta modalidade está sujeita à análise e
aprovação.
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Qual prazo de recebimento do dinheiro das vendas?

Taxa Zero de Antecipação
Se o cliente optar pelo prazo de recebimento das
vendas de um dia, a taxa de antecipação é 0% no
crédito à vista. Em vez de receber em 30 dias, ele
receberá em um dia sem pagar nada a mais por isso.
A única antecipação cobrada será na modalidade de
crédito parcelado, de 1,16% por parcela.
As taxas de intermediação nesse plano de recebimento
em um dia são de 1,88% no débito, 1,99% no crédito
+ 0% de antecipação e 2,98% no crédito parcelado +
1,16% por parcela.
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Qual prazo de recebimento do dinheiro das vendas?

Tabela de taxas e prazos
Receba na hora

Receba em 1 dia

Receba em 30 dias

Sem antecipação

Débito

Débito

Débito

Débito

1,98%

1,88%

1,88%

1,88%

Crédito à vista

Crédito à vista

Crédito à vista

Crédito à vista

2,99%

1,99%

1,89%

3,05%

Crédito parcelado

Crédito parcelado

Crédito parcelado

Crédito parcelado

3,98%

2,98%

2,98%

5,45%

+ a partir de 1,16%
por parcela

+ a partir de 1,16%
por parcela

+ 2,98% por parcela
a partir da 2ª parcela

Receba as vendas
parceladas mensalmente
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Pagamento por link
O Link de Pagamento pode ser gerado nos apps SafraPay Digital ou Safra Empresas. Com ele,
o empreendedor não precisa mais levar a máquina SafraPay a todos os seus clientes: basta gerar
o link e enviá-lo pelo seu celular. Assim, ele consegue fazer mais entregas com menos máquinas,
ou cobrar por serviços prestados pela internet, como videoaulas, por exemplo.
Além disso, ele acompanha os pagamentos na hora, recebe o crédito das vendas em até 30 dias
e só será cobrado pelas mesmas taxas que você já tem contratado na SafraPay.
Limite diário de vendas via apps Safrapay Digital ou Safra Empresas:
Pessoa física: R$500,00/dia

Pessoa jurídica: R$2.000,00/dia

A disponibilidade do serviço está sujeita à análise do Banco Safra.
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Conta Digital

Por onde receber
as vendas
O cliente pode escolher receber o dinheiro
das vendas no Banco Safra e o
pagamento será depositado em uma
Conta SafraPay, criada no momento em
que ele se credencia ao sistema SafraPay.
Se o empreendedor escolheu receber em
outro banco, os valores serão depositados
na agência e conta de sua titularidade, por
ele informadas.
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Conta Digital

Cartão de débito

Após adquirir a máquina SafraPay, o cliente poderá
solicitar um Cartão de Débito Safra Empresas, sem
qualquer mensalidade ou anuidade, por meio do app
SafraPay Digital.
Com o cartão, o cliente pode movimentar com
facilidade os recebíveis em toda a rede Banco 24 horas
e também caixas eletrônicos do Banco Safra.
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Conta Digital

Pacotes Conta SafraPay
Conta Básica

Paga apenas pelos serviços
que utilizar

Grátis

Conta SafraPay Light

Conta SafraPay 1

Conta SafraPay 2

Conta SafraPay Ilimitada

Safra Token Mobile

Safra Token

Safra Token

Safra Token

Extrato Consolidado

Extrato Consolidado

Extrato Consolidado

Extrato Consolidado

Débito Automático / Agendamento

Débito Automático / Agendamento

Débito Automático / Agendamento

Débito Automático / Agendamento

Gerenciador de Vendas de Cartões

Gerenciador de Vendas de Cartões

Gerenciador de Vendas de Cartões

Gerenciador de Vendas de Cartões

1º Pedido de Cartão de Débito
(Solicitar via App SafraPay Digital)

1º Pedido de Cartão de Débito
(Solicitar via App SafraPay Digital)

1º Pedido de Cartão de Débito
(Solicitar via App SafraPay Digital)

1º Pedido de Cartão de Débito
(Solicitar via App SafraPay Digital)

4 Transferências para
outros Bancos

Transferências ilimitadas entre
contas Safra

Transferências ilimitadas entre
contas Safra

Transferências ilimitadas entre
contas Safra

Transferências ilimitadas entre
contas Safra

22 Transferências para
outros Bancos

44 Transferências para
outros Bancos

Transferências ilimitadas para
outros Bancos

1 Pagamento de Boletos,
Tributos e Concessionárias

3 Pagamentos de Boletos,
Tributos e Concessionárias

Pagamentos ilimitados de Boletos,
Tributos e Concessionárias

1 Saque Caixa/Terminal
24 horas (Redes externas)

3 Saques Caixa/Terminal
24 horas (Redes externas)

Saques ilimitados Caixa/Terminal
24 horas (Redes externas)

R$

ECONOMIA DE
-69%

9,90/mês

Na conta avulsa sairia por R$31,60

R$

ECONOMIA DE
-89%

19,90/mês

Na conta avulsa sairia por R$188,80

R$

ECONOMIA DE
-90%

39,90/mês

Na conta avulsa sairia por R$392,60

R$

69,90/mês

Para usar à vontade
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Evoluindo com
a SafraPay

Neste E-Book, você conheceu todos os detalhes
sobre a SafraPay.
Conte com toda a experiência e inovação que a
SafraPay oferece para te ajudar a fechar bons negócios.
Continue acompanhando a SafraPay nas redes sociais.
Lá você tem acesso a novidades, tutoriais e muito mais!
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