CREDVERDE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., inscrita no CNPJ sob o
nº. 08.855.906.0001-08, situada na Avenida Passos, nº. 115 sala. 1608 Centro
Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.051-041.

AUMENTE SUAS VENDAS SEM RISCO
AUMENTANDO SEUS CLIENTES CADASTRADOS
Prezados Senhores,

Vantagens com a CredVerde
A empresa CredVerde, líder no mercado, oferece os melhores serviços de Consulta de Cheque, Garantia e
Assessoria em Análise de Cheques.
Através de uma consulta você recebe todas as informações que precisa para garantir a origem e o histórico de cada
cheque, com agilidade, segurança e minimizando os riscos. Fornecendo os dados do cheque e do emitente você terá
acesso direto ao banco de dados do cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo do Banco Central, SERASA e
SPC além de ocorrências de cheques sustados, roubados ou extraviados, em todo o Brasil - sem inconveniência
alguma para seus clientes.
Agregado a análise dos cheques, a Credverde disponibiliza para seus clientes um excelente banco de dados
de âmbito nacional, contendo endereços e telefones de pessoas e estabelecimentos comerciais. Com a validação de
informações pessoais ou empresariais é possível estabelecer uma verdadeira relação de confiança entre o
consumidor e o empresário.
Sistema de Garantia
Nosso sistema de consulta e garantia de cheques funciona 24 horas por dia, temos duas opções para utilização do
mesmo:
Via Internet: acesse www.credverde.com.br/crediario, e forneça seu login e senha de usuário.
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Via Equipamento DSPBank:

Segurança

Garantimos 100% de proteção da inadimplência.
Planos
Existe um plano de garantia de cheque que se enquadra com sua empresa.
Alguns de nossos parceiros:
O Boticário (franquia), Wal Mart, Drogaria Farmais, City Farma, Drogaria Boa Saúde, Supermercado
Premium, Feranda Jens, Zezinho Pneus, Beloma Auto Peças, Hering Jens, Prisca Modas, Portas Automáticas, Agita
Modas, Insight, Hectar Modas, Kaiteé Modas, Fashion, Mania Modas, Ibad Auto Peças, Pascoal Auto Peças) e
muitos outros.
Descontos
Ao solicitar nossos serviços de consulta e garantia de cheques, apresente esta proposta e ganhe 50% (Cinqüenta
por Cento) de desconto nas 03 (três) primeiras mensalidades. Indicando uma empresa que venha a também
contratar nossos serviços, sua empresa ganhará mais 03 (três) meses de desconto.

Solicite a visita de um dos nossos consultores, temos planos adequados às necessidades de sua empresa.

TEL.: (21) 2223-3792 / 2232-4523
sac@credverde.com.br
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