CARTÃO

FACILITANDO A VIDA
DE EMPRESAS E
COLABORADORES

Dê um Upgrade no benefício do seu funcionário,
O Cartão de Benefícios ACISPCARD é a melhor
opção para sua empresa e colaboradores

Benefícios empresariais são excelentes formas de atrair, e reter
bons proﬁssionais e assim estabelecer uma equipe produtiva
dentro da empresa. Foi pensando em atender a esse público que
a ACISP lançou seu Cartão de Benefícios ACISPCARD, que hoje
conta com a bandeira da Vegas Card, empresa especializada em
conveniências e controle de gestão corporativa. O ACISPCARD,
substitui os vales-refeição, alimentação e as cestas básicas,
assim o portador tem liberdade de escolha, enquanto o
empregador ganha facilidade para repassar o benefício.
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QUAIS AS MODALIDADES DO ACISPCARD?
Um diferencial é a variedade de benefícios, podendo a empresa contratante
escolher a modalidade que mais se ajusta às suas necessidades e do seu
funcionário. O ACISPCARD é oferecido em 7 modalidades, Alimentação,
Refeição, Plus, Farmácia, Combustível, Life e Multi.

Alimentação
Homologado no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) do
Ministério do Trabalho e Emprego, o Cartão Alimentação é destinado
às compras em supermercados e similares.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, inclusive produtos
in natura, como frutas, verduras, carnes e leite, permitindo ao
usuário efetuar compra de produtos da cesta básica nos
supermercados, açougues e padarias credenciados pela Vegas Card,
dando liberdade de escolha ao funcionário para que ele compre
os produtos que realmente compõem a alimentação da família durante
o mês. Também é vantajoso para a empresa que concede o cartão,
pois elimina cotação de produtos da cesta básica, compra, estoque
e distribuição.

Refeição
Homologado no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) do
Ministério do Trabalho e Emprego, o Cartão Refeição é destinado à
compra de alimentos prontos em restaurantes e similares, um
sistema prático e moderno para que o colaborador possa realizar
suas refeições diárias, de maneira saudável e prática, com excelentes
opções de restaurante, trazendo assim comodidade para o trabalhador
e segurança para a empresa.
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Plus
Opção mais versátil do ACISPCARD, o cartão Plus é aceito por comércios
de diversas áreas pertencentes à rede de associados, o portador pode
comprar alimentos em supermercados e similares, pagar refeições,
abastecer o veículo em postos de combustível, adquirir medicamentos
em farmácias e ainda fazer compras em óticas e lojas.
Além disso esta opção pode ser usada para o sistema de premiação
de forma prática, eﬁciente e organizada, uma forma de transformar
motivação em resultado.

Farmácia
Com esta opção o trabalhador conta com uma ampla rede de drogarias
e farmácias, prontas para atender a suas necessidades, com segurança e
desconto em folha salarial.

Combustível
Ideal para empresas que possuem colaboradores que fazem
uso do carro particular para deslocamentos ao trabalho, visitas
externas, e outros compromissos corporativos. Nele, a empresa faz
o crédito conforme deﬁne sua política interna com segurança e
controle, e o colaborador utiliza exclusivamente em postos de
combustíveis.
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Life
Oferece opções em diversos segmentos de saúde e bem-estar,
para que os colaboradores possam obter acessos para cuidar
de sua qualidade de vida, com vantagens e descontos reais.

Multi
A opção mais completa do mercado, integrando todos os benefícios
para a facilidade dos colaboradores. É um convênio com desconto
em folha, no qual a empresa estabelece o limite de crédito do cartão
do colaborador e ele, por sua vez, o utiliza em toda a rede
credenciada Vegas, de acordo com sua necessidade; seja ela
para alimentação, refeição, gás, medicamentos, combustível,
saúde e bem-estar, e até mesmo para compras do pet.

ACISPCARD É INVESTIMENTO NO COMÉRCIO LOCAL!
Além de ser útil para quem trabalha e prático para quem concede, o ACISPCARD também
favorece o comércio local. Ao utilizar os cartões, os consumidores optam pelas empresas
da cidade, onde podem adquirir produtos usando apenas o saldo do ACISPCARD.
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BENEFÍCIO PARA QUEM USA
- Sem tarifas bancárias;
- Sem anuidade;
- Facilidade e segurança para usar;
- Liberdade de escolha para comprar o que você precisa em
supermercados, por exemplo.
- Ampla rede de estabelecimentos credenciados que aceitam o
ACISPCARD como pagamento;
- Consulte com facilidade, on line ou pelo aplicativo Vegas Card,
disponível para download gratuito no Google Play (Android) e App Store (iOS),
a rede credenciada e o saldo disponível.

BENEFÍCIO PARA O EMPREGADOR
- Sem cobrança de taxa de administração;
- Inscrição para usufruir dos benefícios do PAT
(vale-alimentação ou vale-refeição) – dedução do IR conforme regras ﬁscais;
- Limites podem ser estabelecidos por colaborador e por segmento de compra;
- Contrato amigável e de qualidade, com a credibilidade da Associação
Comercial e Industrial de São Pedro.
- Otimiza a força de trabalho do RH, sem burocracia. O sistema Vegas Card,
ao qual o ACISPCARD é vinculado, permite administrar diversos convênios
de desconto em folha, uniﬁcando todos numa única operação.
Representa maior controle dos limites e administração da concessão
dos benefícios;
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BENEFÍCIO PARA O COMERCIANTE QUE
RECEBE O ACISP CARD COMO PAGAMENTO
- Menores taxas de administração do mercado;
- Garantia de recebimento;
- Aumento da clientela, que passará a buscar a empresa para
utilizar o cartão;
- Atendimento humanizado;
- Rapidez nos processos diários.

REDE CREDENCIADA
O ACISPCARD conta com as melhores condições para as empresas e seus
colaboradores, além de possuir uma ampla rede de estabelecimentos
parceiros que cresce a cada dia.

- CHÃO GOIANO - Rua Vereador Luiz Antonio de Mitry Neto - N.º: 68 - Centro
- DELTA SUPERMERCADOS - Rua Governador Pedro de Toledo - N.º: 361 - Centro
- DROGA RAIA - Rua Veríssimo Prado - N.º: 187 - Santa Cruz
- DROGAL SÃO PEDRO - Rua José Delicio - N.º: 275 - Recanto das Águas
- DROGAL SÃO PEDRO - Rua Verissimo Prado - N.º: 172 - Centro
- DROGARIA BRINCO DA SERRA - Rua João Batista Gravena - N.º: 1183 - Jardim Santa Maria II
- DROGARIA SANTA MARIA DA SERRA - Rua Coronel Jose Antonio Frota - N.º: 323 - Centro
- DROGARIA SUPER POPULAR SÃO PEDRO - Rua Verissimo Prado - N.º: 112 - Santa Cruz
- SUPERMERCADO DIA - Rua Vasco Altaﬁn - N.º: 54 - São Benedito
- SUPERMERCADO JARDIM SÃO PEDRO - Avenida da Saudade - N.º: 784 - Jardim São Pedro
- SUPERMERCADO JARDIM SÃO PEDRO - Rua Valentim Amaral - N.º: 545 - Centro
- SUPERMERCADO JARDIM SÃO PEDRO - Rua Vereador Luiz Antonio de Mitry Neto - N.º: 21 - Centro
- SUPERMERCADO PAGUE MENOS - Rua Maestro Benedito Quintino - N.º: 1325 - Centro
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COMO CONTRATAR?
As empresas podem contratar o ACISPCARD com a Associação
Comercial e Industrial de São Pedro.
Os consultores da ACISP estão à disposição para realizar uma
visita sem compromisso na empresa e assim ofertar o ACISPCARD
que mais se adequa ao perﬁl do empreendimento.

Os interessados podem entrar em contato pelo
telefone (19) 3481-9030 e WhatsApp (19) 99860-8231,
ou pelo e-mail comercial@acispsaopedro.com.br

FALE COM A ACISP E CONHEÇA MAIS
O ACISPCARD COMO BENEFÍCIO PARA
SEUS FUNCIONÁRIOS

REFEIÇÃO

PAGUE SUAS
CONTAS COM

COMBUSTÍVEL

SAÚDE
QUALIDADE DE VIDA
ENTRETENIMENTO

FARMÁCIA

CUIDADOS PET

ALIMENTAÇÃO

