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Desde 2001,
a Tricard trabalha
para impulsionar
o varejo, aumentando 
o poder de compra dos 
consumidores e 
oferecendo vantagens 
competitivas para os 
lojistas. 



Hoje, estamos 
presentes em todo 
o Brasil com mais 
de 5 milhões de 
cartões emitidos e 
cerca de 12mil 
estabelecimentos 
filiados. 



Querer o
melhor para
o seu negócio
é acreditar
em você!
Somos parte do Sistema Martins. Mais de 66 

anos de história. De armazém a um grupo 

admirado e respeitado em todo o Brasil.



Linhas gerais:

• Cartão personalizado com bandeira Mastercard;

• Conta digital grátis – Triconta;

• Tecnologia Contactless;

• Limites dentro da loja de até R$5mil;

• Parcelamento em até 6x sem juros ou até 15x fixas.

Participação no programa de relacionamento Mastercard Surpreenda

Limite parcelado é de 5 vezes o limite mensal, 
exclusivo para compras dentro das lojas da rede.

O limite por parcela é igual a 100% do limite mensal. 

Limite Parcelado

R$ 2.250 R$ 5.000
Mínimo Máximo

Mínimo Máximo

Limite Mensal

Limite por Parcela

Sobre o



Sobre o

Condições de Parcelamento

Sem Juros

Em Até

Participação no programa de relacionamento Mastercard Surpreenda

Linhas gerais:

• Cartão personalizado com bandeira Mastercard;

• Conta digital grátis – Triconta;

• Tecnologia Contactless;

• Limites dentro da loja de até R$5mil;

• Parcelamento em até 6x sem juros ou até 15x fixas.

Com Juros

Em Até

Documentos Necessários

• Documentos de Identificação (Obrigatório)

• CPF (Obrigatório)

• Comprovante de Residência

Anuidade

Anuidade com 
fatura digital.



Sobre o

Participação no programa de relacionamento Mastercard Surpreenda

Linhas gerais:

• Cartão personalizado com bandeira Mastercard;

• Conta digital grátis – Triconta;

• Tecnologia Contactless;

• Limites dentro da loja de até R$5mil;

• Parcelamento em até 6x sem juros ou até 15x fixas.

Anuidade do Cartão do Titular

Anuidade do cartão protegido com fatura digital.

Anuidade do Cartão Adicional

Anuidade dos cartões adicionais com fatura digital.



• Saldo

• Último pagamento

• Data de vencimento

• Melhor dia de compra

• Limite disponível

• Limite total

• Desbloqueio do cartão

• Auto negociação

• 2ª via de fatura

• Parcelamento de fatura

• Últimos lançamentos

• Alteração de vencimento

• Adesão a fatura digital
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Cadastre este número no seu celular e envie

um Oi para a Tati, nossa nova assistente virtual.

Assistente

Atendimento WhatsApp



O App Tricard 

agora é

Disponível para 



Para sua Loja



- Para sua Loja

O App "Tricard - Para sua Loja" é o jeito mais fácil das lojas 

credenciadas na Tricard emitirem o seu cartão.



Pagamento
realizado na loja com 

liberação de limite 
imediata.

Aprovação rápida. 
Aprovação imediata ou 

em até 30 minutos.

Até 40 dias para 
pagar, com opções 
de parcelamento 

sem juros.

Com o app Triconta o 
cliente acompanha 
tudo sobre seu o 

cartão e conta digital.

Compras com chip e 
senha ou Contactless. 

Maior e segurança 
para comprar.

Fatura via torpedo,  
com 2ª via de fatura na 
loja, no app Triconta, 

no WhatsApp e no site.

Vantagens para

Facilidade de 
renegociação de 

débitos.

Conta digital integrada 
sem mensalidade, 
com PIX e saque na 

rede 24H.

Central de 
atendimento por 
telefone e pelo 

WhatsApp.

Descontos em 
produtos e promoções 

específicas para 
clientes do cartão.



Taxas de

Pagamento do recebível em D+30.

Plano de Vendas Número de Parcelas Taxa de Intermediação Liquidação

À vista 1X 1,60% 30 dias

Parcelado
Sem Juros

2X 2,65% 30 e 60 dias

3X 2,65% 30, 60 e 90 dias

4X 2,93% 30, 60, 90 e 120 dias

5X 2,93% 30, 60, 90, 120 e 150 dias

6X 2,93% 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias

Parcelado com Juros Até 15X 1,60% 30 dias

A taxa de intermediação da transação será descontada na primeira parcela, quando for utilizado o plano de parcelamento sem juros.

As demais parcelas serão pagas a cada 30 dias, com valor integral, conforme quantidade de parcelas.



Taxas de

Pagamento do recebível em D+02.

Plano de Vendas Número de Parcelas Taxa de Intermediação Liquidação

À vista 1X 2,60% 02 dias

Parcelado
Sem Juros

2X 3,10% 02 dias

3X 4,65% 02 dias

4X 5,15% 02 dias

5X 5,93% 02 dias

6X 6,43% 02 dias

Parcelado com Juros Até 15X 2,60% 02 dias

O valor total líquido da venda será pago em dois dias úteis.

Taxa aplicada de 1,00% ao mês a título de antecipação para pagamento em D+02.



Parcelamento

Liquidação em D+30

Tipo de Venda 6X Sem Juros

Valor da Venda R$1.000,00

Taxa de Intermediação 2,93% = R$29,30

Recebível Líquido R$970,70

Primeira Parcela em D+30 R$137,37

Demais Parcelas R$166,67

A taxa de intermediação da transação será descontada na primeira 

parcela, quando for utilizado o plano de parcelamento sem juros.

As demais parcelas serão pagas a cada 30 dias, com valor integral, 

conforme quantidade de parcelas.

Simulações em D+30 e D+02.

Liquidação em D+02

Tipo de Venda 6X Sem Juros

Valor da Venda R$1.000,00

Taxa de Intermediação 6,43% = R$64,30

Recebível Líquido R$935,70

Parcela Única em D+02 R$935,70

O valor total liquido da venda será pago em dois dias úteis.

Taxa aplicada de 1,00% ao mês a título de antecipação para pagamento 

em D+02.



Parcelamento

Liquidação em D+30

Tipo de Venda Parcelado Com Juros

Valor da Venda R$1.000,00

Taxa de Intermediação 1,60% = R$16,00

Recebível Líquido R$984,00

Parcela Única em D+30 R$984,00

Simulações em D+30 e D+02.

Liquidação em D+02

Tipo de Venda Parcelado Com Juros

Valor da Venda R$1.000,00

Taxa de Intermediação 2,60% = R$26,00

Recebível Líquido R$974,00

Parcela Única em D+02 R$974,00

Nos planos de parcelamento com juros, a taxa de intermediação cobrada e o tempo para liquidação serão iguais ao do plano à vista.

A taxa de juros mensal cobrada na venda ao portador é de 3,99%.

O simulador desta venda está disponível no site lojista Tricard.



Serviço Valor Frequência

Taxa de Adesão por Loja R$400,00 Pagamento Único

Mensalidade POS com fio R$40,00 Mensal

Mensalidade POO sem Fio R$70,00 Mensal

Conectividade TEF R$28,00 Mensal

Manutenção de Conta Digital Tribanco R$9,90 Mensal

Manutenção de Conta Completa Tribanco* R$150,00 Mensal

Outros

* Para matriz e filiais, os recebíveis Tricard podem ser centralizados na conta completa 
da matriz, não sendo necessária a abertura de conta para todas as filiais.




