Nota de Imprensa

Getnet oferece novo serviço de recarga na maquininha
Créditos de telefonia, TV por assinatura, pré-pagos da Mastercard e games agora
podem ser pagos com cartão
São Paulo, 03 de agosto de 2017 – A Getnet, empresa de tecnologia do grupo Santander
especializada em soluções eletrônicas de pagamento, acaba de lançar uma modalidade de recarga
de celular que permite o pagamento em cartão de crédito ou débito. A empresa já oferecia recarga
com pagamento em dinheiro.
Conforme dados da Teleco, o mercado de telefonia no Brasil conta com 242,3 milhões de telefones
celulares no Brasil e cerca de 66,62% destes equipamentos são linhas de telefone pré-pago. A
Getnet foi uma das empresas pioneiras no desenvolvimento de recarga eletrônica de celular e atua
neste segmento há mais de 13 anos.
“Esse serviço nos dá a oportunidade de contribuir para o crescimento dos negócios dos nossos
clientes, que passam a ver a solução de pagamento como uma importante ferramenta de gestão do
negócio. Além de facilitar o recebimento das vendas, representa uma nova fonte de receita”, diz
Pedro Coutinho, CEO da Getnet.
Para cada recarga efetuada, os clientes da Getnet ganham uma comissão de 3,5%. Nesse valor
não há incidência de taxas. As recargas de telefonia estão disponíveis para as operadoras Claro,
Vivo, OI, Tim, Nextel, Algar e Sercomtel. Além de aceitar recarga de celular para pagamento com
cartão, as soluções de pagamento também realizam recargas de TV por assinatura, de créditos nos
cartões pré-pagos da Mastercard e ainda recarregam games, como do Show do Milhão do SBT.
Sobre a Getnet
A Getnet é uma empresa de tecnologia do grupo Santander e está posicionada entre as três
maiores empresas de meios eletrônicos de pagamento no Brasil. Com atuação nacional, oferece
soluções de pagamento em múltiplos meios de captura (físico, digital, mobile e e-commerce) para
pessoas físicas e empresas, com diversos serviços que apoiam os empresários na gestão de seus
negócios e canais de atendimento (Central de Relacionamento 24 horas por dia; Facebook, app
Getnet e portal exclusivo). A Getnet possui mais de 700 mil pontos de vendas em todo o Brasil e
conta com as principais certificações do segmento de meios de pagamento: Tier III, ISO 27.001,
Visa Pin 2.0, PCI e ISO 10.002. E também conta com selos de reconhecimento público: Facebook
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