GUIA RÁPIDO

Vero RePay

Vero RePay é um sistema de cobranças
recorrentes.

O que é o
Vero RePay?

Funciona como o débito automático, só
que a cobrança acontece mensalmente no
cartão de crédito do cliente.
Isso quer dizer que ao invés de cobrar o valor
total e oferecer o parcelamento do serviço, a
recorrência faz uma transação mensal e não
toma o limite do cartão de crédito.
Válido para os cartões Mastercard, Visa e Elo.
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Para entender melhor a diferença entre o Vero RePay
(cobrança recorrente) e o parcelamento, vamos analisar
o exemplo a seguir:
Contratação de plano anual de academia de ginástica
no valor de R$1.800,00, em 12 parcelas de R$150,00.

Qual a
diferença entre
o Vero RePay e
parcelamento?

No pagamento parcelado, o cliente precisa ter
disponível o limite total do valor do plano na hora
em que contratar o serviço, ou seja, R$1.800,00. Como
consequência, pode ocorrer a desistência da contratação
do serviço em virtude do cliente não ter tal limite
disponível no cartão ou, então, não querer comprometer
a utilização desse valor no limite do cartão de crédito.
Com o Vero RePay (Pagamento recorrente), o cliente
precisa ter apenas R$150,00 de limite no seu cartão
de crédito no momento da venda. O restante será
descontado mensalmente do limite do cartão de
crédito, comprometendo o saldo apenas com o valor da
mensalidade (parcela). No exemplo, R$ 150,00.
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Como isso
acontece?
A Vero se comunica mensalmente com os
emissores de cartões para efetuar as cobranças
na data programada.
A data para envio da cobrança é escolhida pelo
contratante do serviço/produto no momento da
primeira transação, que dará origem ao contrato
de recorrência.
A primeira transação ocorrerá sempre no dia
da contratação* do produto/serviço. Para as
demais transações (parcelas), o usuário poderá
escolher a melhor data (entre os dias 01 e 28)
e o prazo (em meses) da recorrência. Se a data
escolhida para apuração da segunda parcela
permanecer no mesmo mês da primeira parcela,
vencerá somente no mês seguinte. A partir da
terceira parcela, o vencimento será sempre a
cada 30 dias.
* A cobrança da primeira transação ocorre no dia da contratação do serviço, porém o cliente pagará essa parcela somente
no dia de vencimento da fatura de seu cartão de crédito.
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Como habilitar o
Vero RePay no meu
equipamento Vero?
Todos os credenciados Vero possuem
o pagamento recorrente habilitado.
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O que pode ser
cobrado através
do Vero RePay?
Utilize o Vero RePay para cobrança de
mensalidades, assinaturas, planos.
O público-alvo do serviço são escolas,
academias,
clubes,
universidades,
estacionamentos, clínicas médicas,
odontológicas e estéticas, profissionais
da saúde, petshops, seguros, planos
de saúde, alugueis, igrejas, clubes de
futebol, casas geriátricas, etc.
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Qual o custo do
Vero RePay?
A habilitação do serviço não
possui nenhum custo para os
credenciados Vero.
O custo da transação corresponde à taxa da modalidade
“crédito à vista” cadastrada
para o credenciado.
As taxas das modalidades podem ser consultadas no aplicativo Vero Banrisul, Minha Conta
Vero (banrisul.com.br/vero) e
no Office Banking Banrisul.
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Como utilizar o
Vero RePay?
Todos os credenciados Vero possuem o pagamento
recorrente habilitado.
As transações iniciam presencialmente, com a
inserção ou aproximação. do cartão e digitação da
senha. Esse procedimento garante a segurança da
recorrência.
Ao aproximar ou inserir o cartão, selecione a opção
“Recorrente – RePay”. Digite o valor da parcela e
a quantidade de meses que a operação deverá se
repetir.
É importante que o estabelecimento tenha arquivado
o contrato que gerou a recorrência e o comprovante
da operação. Esses dois documentos poderão ser
solicitados pela Vero a qualquer momento.
OBS: O prazo em meses é a quantidade de ocorrências do contrato
de assinatura, podendo ser de 02 até 99, sendo 99 o prazo indefinido,
ou seja, permanecerá ativa até o cancelamento do contrato entre o
estabelecimento e seu cliente.
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Para o credenciado Vero:
• Automatização dos processos de cobrança,
substituindo cheques e boletos
• Menor inadimplência
• Taxa de crédito à vista (inferior à taxa da venda

Quais as
vantagens
do Vero
RePay?

parcelada)
• Simplicidade para a gestão do fluxo financeiro
• Maior adesão e retenção de clientes, graças aos
benefícios gerados ao comprador

Para os compradores / clientes:
• Não utiliza o limite de crédito do cartão
• Comodidade no pagamento
• Melhor controle financeiro
• Dispensa a utilização de cheques pré-datados e
boletos.
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Para controlar todas as
vendas realizadas através do Vero RePay, uti-

Como
controlar
as vendas
realizadas
através
do Vero
RePay?

lize a ferramenta “Gestão RePay”, disponível
no app Vero Banrisul, e
na web, no canal “Minha
Conta Vero”.
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RePay
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possível fazer a gestão
das

recorrências,

incluir

os dados cadastrais dos

Como
controlar
as vendas
realizadas
através
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clientes nos respectivos
contratos, cancelar, pausar
e retomar contratos, e
controlar

o

vencimento

dos mesmos.
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Como
controlar
as vendas
realizadas
através
do Vero
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Além disso, é possível conferir os pagamentos já realizados,
consultar os valores líquidos recebidos e a receber (previsão)
detalhados por transação, e as inadimplências, permitindo,
inclusive, o reenvio das transações negadas.
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O valor da
parcela do
mês não foi
autorizado
no cartão de
crédito do
cliente.
O que devo
fazer?

As razões mais comuns para que não ocorra o débito
na fatura do cartão de crédito do cliente são:

• Troca do cartão ou cartão cancelado.
Sempre que essa situação acontecer, contate o seu cliente e
informe sobre a necessidade de comparecer ao estabelecimento
para refazer a operação com o novo cartão de crédito.

• Limite de crédito indisponível.
Quando isso acontecer, contate o seu cliente e informe sobre o
ocorrido. Ele deverá informar quando haverá limite disponível
para que o lojista possa reenviar* a transação ou, caso o cliente
preferir, poderá pagar de outra forma a mensalidade referente
ao mês em que o valor não foi autorizado no seu cartão de
crédito. É importante ressaltar que ele deverá deixar disponível,
mensalmente, no limite do seu cartão de crédito o valor
correspondente à mensalidade.

* O reenvio da transação está disponível no app Vero Banrisul > Serviços > Gestão
RePay e no Minha Conta Vero.
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Para mais informações, consulte a sua agência Banrisul ou o
Atendimento Vero.
Chat Site: sejavero.com.br> Fale Conosco > chat
Chat app Vero: perfil > suporte > atendimento Via Chat
WhatsApp Vero 51 3215 1800

Todos os canais funcionam diariamente das 7h até 21h.
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