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DEFINIÇÃO
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➢ Ter um diferencial por ser um representante do Banco do Brasil na localidade

➢ Captação e fidelização de consumidores

➢ Aumento do público do estabelecimento

➢ Crescimento de renda

➢ Serviço diferenciado em relação aos concorrentes

➢ Não há custo para operação com os equipamentos (comodato)

➢ Comissionamento por transações

➢ Garantia do numerário referente às Transações BB

Principais Vantagens ( ESTABELECIMENTOS )
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Recebimentos de contas de Energia, Água, Telefone e Outros;

Recebimentos de ficha de compensação do sistema bancário;

Pagamento de benefício social ou do INSS;

Consultas de saldo e extrato;

Saques de contas correntes e poupanças;

Depósitos em contas correntes e poupança;

Recarga de Celular das Principais Operadoras. 

Portfólio de Produtos
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LIMITE OPERACIONAL DIÁRIO

O que oferecemos aos nossos COBANS?

POS LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS BOBINAS

SUPORTE TÉCNICOACOMPANHAMENTO DE
PERFORMANCE
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✓ Contrato social da empresa (cópia);
✓ Último aditivo contratual , se houver (cópia simples);
✓ Procuração no caso em que o contrato seja assinado por  

um procurador da empresa (cópia autenticada em  
cartório);

✓ Comprovante de endereço;
✓ Copia de Identidade e CPF dos sócios;

DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA

Premissa : Ser Correntista Pessoa Jurídica do Banco do Brasil
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PERGUNTAS FREQUENTES

Por que este serviço é importante para meu negócio?

- Aumento do fluxo e fidelização de clientes ( potenciais consumidores )

- Diferenciação em relação aos concorrentes

- Incremento de receita ( comissionamento por todas as transações )

- Reconhecimento e credibilidade como parceiro do Banco do Brasil

- Fortalecimento do estabelecimento, sem a fuga de consumidores para outras localidades

Há algum custo para tornar-me Correspondente Bancário do Banco do Brasil?

- Não!

- Equipamentos sem custos ( comodato )
- Material de sinalização e fornecimento de bobinas gratuitos
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PERGUNTAS FREQUENTES

Necessito contratar um funcionário específico para operar a máquina?

Não!

- Sem necessidade, pois há facilidade de incorporação na rotina dos atuais funcionários
- Baixa complexidade na operação dos serviços

Como é o processo de Alívio Financeiro? Como devolvo o dinheiro arrecadado para o Banco?

- Através de saques ( Atendimento aos correntistas do Banco do Brasil )

- Através de Depósitos diários no banco

- Gerenciador financeiro

De que forma será pago o comissionamento como Correspondente Bancário?

- Efetuado na Conta que indicar , sempre no mês subsequente ao da apuração , através de Depósito

ou transferência bancária.

- Todo Tipo de transação bancária incidirá remuneração.



9

PERGUNTAS FREQUENTES

Como se dará o treinamento?

- Treinamento ministrado pela equipe técnica da LOGMAIS

- Vídeo de treinamento ( novos funcionários e reciclagem )

- Central de soluções ( possíveis dúvidas )
- Equipe dedicada ( exclusiva ) para atender os correspondentes

De que forma poderei me comunicar com a empresa quando necessário?

- WhatsApp: 11 94068 6353

- Telefone: 0800 721 2022

- Web chat no site : www.logmais.com.br
- E-mail : contato@logmais.com.br


