SEGPAY
MAXIMIZE SUAS VENDAS COM A SEGURA

PIX PARCELADO + GARANTIDO
Benefícios aos Clientes Lojista
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:


www.segurabr.com
.


.


.


e


.


.


.


O


OPERE COM

PARCELAD
GARANTIDO
s


•

.


•
•
•
•
•
•

Sistema 100% eletrônico e mobile, SEM a dependência de SAC
100% baseado no PIX do BACEN.
Análise e Garantia em 3 cliques, 30 segundos
Transação imediata, em tempo real, assinada eletronicament
Sem burocracia do Cheque, com as vantagens do Cartão de Crédito (parcelado) e
agilidade do PIX.
Monitoração de pagamentos futuros até a liquidação
Reembolsos e encontros de conta agilizados entre Segura e Cliente
SEGPAY: PIX Parcelado e Garantido em uma única ferramenta
GARANTIA: no PIX Garantido a garantia pode ser Parcial
PIX Garantido pode ser Descontado ou Antecipado
SEGPAY SAQUE oferecerá Saque aos consumidores utilizando os pontos de venda,
Clientes da SEGURA (em desenvolvimento)
Fidelização automática na SEGPAY logo após a primeira transação, onde o
consumidor ganha seu Score, Wallet e Dashboard.
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A SEGURA
Pioneira na Consulta inteligente de risco, Garantia de Cheques,
Gestão de Crédito e Antecipação de risco garantido, a SEGURA
mais uma vez inova com o lançamento do SEGPAY - plataforma
para pagamento online, mobile utilizando PIX Parcelado e
Garantido
Em 1992, a SEGURA dá inicio às suas operações no Centro Oeste
do País e rapidamente amplia seus horizontes para o RJ, MG, SP.
Hoje a cobertura é nacional onde a Garantia de Cheques e agora
PIX Garantido são responsáveis por 70% das receitas da Empresa
Nossas operações são desenvolvidas com o apoio de parceiros
estratégicos e tecnologias de ponta, dentre eles SPC BRASIL,
SERASA, BOA VISTA Serviços e Clube dos Diretores Lojistas.
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MISSÃO
MAXIMIZAR AS VENDAS DOS NOSSOS CLIENTES ATRAVÉS DA MELHOR
TECNOLOGIA DISPONÍVEL NO MERCADO PARA GARANTIA DE CRÉDITOS VIA
CHEQUES E AGORA PIX
A SEGURA tem a melhor equipe de Gestão de Créditos do Mercado,
atuando em todos os Estados e segmentos com altíssima reputação

VALORE
- Transparência total com os nossos Clientes, onde muitos estão há mais de 12 anos com
a SEGURA, recebendo seus reembolsos pontualmente
- Formulação de propostas de alto valor agregado aos nossos Clientes pois a tecnologia da
SEGURA permite sermos mais justos nas taxas e condições
- Parceria incondicional junto aos nossos Clientes onde em muitos casos a SEGURA
ultrapassa a barreira convencional da prestação de serviços contratada e auxilia o
Cliente momentos difíceis.
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TECNOLOGIA
As plataformas da SEGURA consolidam algoritmos e informações relevantes provenientes
de diversas fontes, sendo fundamental na tomada de decisões em tempo real na análise de
risco e consequente garantia de créditos aos nossos Clientes

INTELIGENCIA E SISTEMA
- A SEGURA possui a mais avançada tecnologia para captura de dados, processamento
informações e análise de risco para decisão imediata sobre a garantia de uma operação
- O Autorizador, onde todas as consultas e garantias são realizadas e registradas, possui
mais de 120 regras de negócio implementadas e refinadas ao longo de quase 30 anos de
experiencia conquistada e aplicada pela nossa equipe de Gestão no setor
- Os sistemas da SEGURA estão em constante evolução para oferecer a melhor
plataforma e os melhores benefícios aos nossos Clientes.
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CONTATO
SÃO PAULO - SP
(11) 4861-5961

RIO DE JANEIRO - R
(21) 3231-8404 #1236

JÉSSICA PESSO
(11) 99726-289
JPESSOA@SEGURABR.COM

RICARDO PONT
(21) 99981-156
RPONTE@SEGURABR.COM

SAC
PRINCIPAIS CAPITAIS
E CIDADES 4000-1170

DEMAIS LOCALIDADE
0 800 606 51 51
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