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1. Quem somos



Você sabe o que é um 

Correspondente Bancário?

O correspondente bancário é, por 
definição vinda do Banco Central: 

Empresa contratada por instituições 
financeiras e demais instituições 
autorizadas pelo Banco Central para a 
prestação de serviços de atendimento 
aos clientes e usuários dessas 
instituições. 
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Correspondente 
bancário
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 + 2.600 substabelecidos

Hoje estamos presentes em todo o território nacional
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2. Vantagens para o seu estabelecimento
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Vantagens:

Captação e 

fidelização de 

consumidores

Comissionamento 

por transações

Aumento do 

público no 

estabelecimento

Crescimento 

do faturamento 

com vendas 

por impulso

Serviço 

diferenciado 

em relação aos 

concorrentes

Sem custo para 

operação com os 

equipamentos 

(comodato)
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3. Portfólio de Serviços



Principais Serviços

Além de serviços como pagamentos 
de contas de água, luz, boletos de 
cobrança, poderá efetuar saques, 
depósitos, recargas de celular, 
pagamento de benefício social ou 
do INSS e muito mais.
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4. O que oferecemos aos nossos 

correspondentes?



4. O que oferecemos aos nossos correspondentes?

Todo o material operacional:

• POS
• Leitora de código de barras
• Bobinas 
• Materiais de sinalização do 

Banco do Brasil



Acompanhamento 
de Performance

Limite operacional 
diário

Suporte técnico

Além de outros benefícios 

como:

4. O que oferecemos aos nossos correspondentes?



6. Pacote de Atratividade



Pacote de atratividade PJ 

Correspondentes Mais BB

• CLIENTES QUE ENTRAREM EM OPERAÇÃO A PARTIR DE DEZ/19 : Flexibilização, por até seis meses, da 
cobrança da mensalidade da Cesta de Benefícios PJ para todos os Clientes PJ, que venham a se tornar 
correspondentes do Banco do Brasil.

Ex:

6. Pacote de Atratividade

* Benefício concedido pelo Banco do Brasil



• Aplicação de desconto na cobrança mensal das Cestas de Benefícios PJ (desconto progressivo),
lastreado no volume de transações realizadas pelo correspondente após o período dos primeiros
seis meses de conversão, conforme tabela a seguir:

ABAIXO DE 500 TRANSAÇÕES SEM DESCONTO

ENTRE 500 E 1.000 TRANSAÇÕES 25% DE DESCONTO

ENTRE 1.000 E 1.500 TRANSAÇÕES 50% DE DESCONTO

ENTRE 1.500 E 2.000 TRANSAÇÕES 80% DE DESCONTO

ACIMA DE 2.000 TRANSAÇÕES 100% DE DESCONTO

6. Pacote de Atratividade

* Benefício concedido pelo Banco do Brasil



7. FAQ – Perguntas Frequentes



FAQ - LOGMAIS

Por que ser correspondente bancário é bom 
para o meu negócio?

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

- Diferenciação em relação aos concorrentes

- Incremento de receita (comissionamento 
por transação) 

- Reconhecimento e credibilidade como parceiro do 
Banco do Brasil 

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

Pagarei alguma taxa por me tornar correspondente 
bancário do Banco do Brasil?

Não. Os equipamentos necessários para a operação, 
materiais de sinalização e bobinas são inteiramente 
gratuitos. 

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

O alívio financeiro é feito através de saques 
efetuados por correntistas do Banco do Brasil 
em seu estabelecimento, através de depósitos 
diários no banco ou gerenciador financeiro.
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FAQ - LOGMAIS

Como receberei o meu comissionamento por 
transação?

O comissionamento é efetuado na Conta que indicar, 
sempre no mês subsequente ao da apuração, através 
de Depósito ou transferência bancária. É importante 
frisarmos que todo tipo de transação bancária incidirá 
remuneração.

Como é feito o treinamento? 

Oferecemos treinamento ministrado por nossa 
equipe técnica, vídeos para novos funcionários ou 
até mesmo para atualização e consulta. 
Você também poderá contar com nossa central de 
soluções para sanar suas dúvidas, além de 
disponibilizarmos uma equipe totalmente dedicada 
para atender nossos correspondentes com 
excelência.
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8. Fale Conosco



Fale conosco

• Envie sua mensagem através de nosso 
web chat em nosso site: 
http://logmais.com.br/

• Através de nosso e-mail: 
contato@corbanpro.com.br

• Pelo telefone: (71) 3023-2419
• Central de Soluções: 0800 721 2022
• WhatsApp: (71) 9 8162 6863

• Através de nossas redes sociais:
Instagram: @logmaisbr
Facebook: Logmais

http://logmais.com.br/
mailto:contato@corbanpro.com.br
https://www.instagram.com/logmaisbr/
https://www.facebook.com/Logmais-102930635030073


Seja correspondente 

Bancário LOGMAIS
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