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1. O QUE É O CREDIÁRIO?

O crediário é uma uma modalidade de compras parceladas 
com juros, disponibilizada pelos adquirentes (as maquininhas de 
cartões) e emissores de cartões de crédito (os bancos).

Os consumidores têm essa opção disponível direto no cartão de 
crédito e pagam os juros aos bancos emissores do cartão.

Com essa modalidade de pagamento, o cliente tem a possibilidade 
de parcelar com prazos maiores. Além disso, o novo modelo 
beneficiará os lojistas, que passarão a receber o valor total das 
transações em até 5 dias úteis, aumentando o seu capital de giro.

2. ENTENDA COMO FUNCIONA O CREDIÁRIO SIPAG

A modalidade de pagamento Crediário está disponível para todos 
cooperados credenciados à Sipag.

- A habilitação é automática. Isso significa que sua maquininha já 
pode aceitar pagamento na modalidade Crediário.

- Na hora de efetuar o pagamento na maquininha, além das opções 
Débito, Crédito (À vista e Parcelado), haverá a opção Crediário.

- Antes de contratar, é possível simular os juros e a quantidade 
de parcelas. Depois que o cliente escolher a melhor opção, basta 
confirmar para finalizar a transação.

- Atualmente, o crediário está disponível apenas para os cartões de 
bandeira MasterCard, logo, na opção crediário, a Sipag está apta a 
transacionar somente nesta bandeira.

- Neste momento, essa modalidade de pagamento não está 
disponível para equipamentos modelo MPOS - Sipaguinha.

CREDIÁRIO SIPAG

Neste manual você vai conhecer mais sobre esta modalidade 
de pagamento e os benefícios.

• Aumente o movimento no seu estabelecimento.

• Maior poder de compra para o seu cliente.

• Receba suas vendas em até 5 dias úteis.

CREDIÁRIO SIPAG.
MAIS VENDAS PARA VOCÊ,
MAIS VANTAGENS PARA O SEU CLIENTE.

O QUE VOCÊ ENCONTRA NESTE GUIA:

1. O QUE É O CREDIÁRIO?
2. ENTENDA COMO FUNCIONA 
3. QUEM PODE UTILIZAR
4. VANTAGENS PARA O ESTABELECIMENTO
5. VANTAGENS PARA O CLIENTE
6.	 PASSO	A	PASSO	PARA	SIMULAR/CONTRATAR
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3. QUEM PODE UTILIZAR O CREDIÁRIO NA SIPAG.

- O crediário pode ser utilizado por qualquer cliente que tenha 
um cartão de crédito da bandeira MasterCard e tenha a função 
de crediário habilitada no banco.

- O cliente deverá ter limite disponível no cartão para que 
a compra seja aprovada. Para os que têm a opção de dois 
limites de crédito - à vista e parcelado - o limite impactado é o 
parcelado, sendo que o valor da primeira parcela sensibiliza o 
limite à vista.

- Você pode facilitar a venda para os seus clientes parcelando 
em até 36x. A quantidade máxima de parcelas é estabelecida 
pelo banco do cliente.

- As taxas de juros cobradas na modalidade Crediário são 
definidas pelo banco do cliente e para negociá-las, o cliente 
deverá procurar o seu banco.

4. VANTAGENS DO CREDIÁRIO SIPAG PARA O SEU 
ESTABELECIMENTO.

- Mais vendas: possibilidade de ofertar mais uma forma 
  de pagamento.
- Mais capital de giro: recebimento do valor total da venda 
  em até 5 dias úteis.
- Mais praticidade: simulação direto na maquininha.
- Mais segurança: certeza do recebimento da venda.
- Mais economia: redução dos gastos com taxas de antecipação.

5. VANTAGENS DO CREDIÁRIO PARA O SEU CLIENTE.

- Mais prazo: venda parcelada em até 36 vezes.
- Mais controle: pagamento atrelado ao limite disponível no cartão 
  de crédito, sem precisar de carnês ou boletos de lojas.
- Mais facilidade: simulação de juros e parcelas no ato da compra.
- Mais liberdade: sem tarifa de contratação e possibilidade de 
  negociar a taxa de juros com o banco.
- Mais poder de compra.

A OPÇÃO DE PAGAMENTO QUE VOCÊ PODE OFERECER 
PARA VENDER MAIS.

TRANSPARENTE

Seu cliente sabe exatamente o quanto vai pagar nas taxas, que 
dependerá da quantidade de parcelas.

MAIS PRAZO PARA SEUS CLIENTES

Parcele as compras do seu cliente em até 36x.

SIMPLES

O cliente visualiza a simulação dos valores direto na maquininha 
e escolhe a melhor condição pra ele.

RECEBIMENTO MAIS RÁPIDO

Você recebe o valor total da venda na sua conta em até 5 dias 
úteis.

Guia Sipag - Crediário Sipag | Versão 1.0 | Abril/2022 3/6



Crediário Sipag sipag.com.br

6. PASSO A PASSO PARA SIMULAR/CONTRATAR O CREDIÁRIO SIPAG

INSIRA O CARTÃO 
E SELECIONE A 
OPÇÃO CRÉDITO.

ESCOLHA 
A OPÇÃO 
CREDIÁRIO.

DIGITE O VALOR 
DA VENDA PARA 
SIMULAÇÃO/
CONTRATAÇÃO 
DO CREDIÁRIO.

ESCOLHA A 
OPÇÃO DE 
PARCELAS
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SELECIONE 
A OPÇÃO DE 
PARCELAS 
DESEJADA 
PELO CLIENTE

VERIFIQUE AS 
CONDIÇÕES

CONTRATE 
OU SIMULE 
NOVAMENTE

O CLIENTE DIGITA 
A SENHA PARA 
CONFIRMAR A 
CONTRATAÇÃO

A MAQUININHA 
APRESENTA 
3 OPÇÕES DE 
SIMULAÇÃO, SENDO 
5 PARCELAS A 
MAIS E A MENOS 
DO NÚMERO 
ESCOLHIDO

APRESENTE AS 
CONDIÇÕES DA 
CONTRATAÇÃO 
AO CLIENTE

SE O CLIENTE 
DESEJAR, VOCÊ 
PODERÁ IMPRIMIR 
A SIMULAÇÃO 
ANTES DE 
CONTRATAR 
OU REALIZAR A 
SIMULAÇÃO

RETIRE O 
COMPROVANTE 
DA VENDA
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     sipag.com.br
sipagbrasil
@sipagbrasil
sipagbrasil
@sipagbrasil

Central de Atendimento Sipag

3004 2013 (capital)

0800 757 1013 (demais localidades)

Atendimento: seg. a sex. - das 8h às 20h

Ouvidoria: 0800 646 4001 

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 
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