Saiba como utilizar seu cartão BNDES
nas próximas compras com a TUPY

Procedimento para
a realização da compra:

1) Envie seu pedido para a TUPY, informando que o pagamento será feito via cartão BNDES.
2) Informe à TUPY o número, validade e a bandeira (Cielo ou Redecard) do seu cartão BNDES, além da quantidade
de parcelas que deseja pagar.
3) Seu pedido será incluído no sistema da TUPY e cadastrado no site www.cartaobndes.gov.br.
4) Recebendo a confirmação do BNDES, a TUPY dará andamento ao pedido.
5) Após o faturamento, a TUPY incluirá o número da nota fiscal no site www.cartaobndes.gov.br e finalizará o
pedido.
6) Disponível para todo o Brasil.

Obs.: os pedidos cadastrados no site do BNDES têm validade de 15 dias (a partir
da data da inclusão). Após esse período, eles serão cancelados automaticamente.

Tire suas dúvidas:

Por que utilizar o Cartão

1) Quem pode comprar produtos TUPY com o cartão BNDES?
Qualquer revendedor ou distribuidor, desde
que já esteja cadastrado em nosso sistema.
2) Existe um limite para compras feitas no cartão BNDES?
Sim. O cliente pode efetuar compras de acordo
com o limite máximo do seu cartão BNDES.

BNDES?

s do mercado

Possui a menor taxa de juro

Parcelamento em prestações
Financiamento automático

fixas e iguais

em até 48 meses
,00)

(parcela mínima de R$ 100

e

Não há cobrança de anuidad

Crédito pré-aprovado

3) O prazo de entrega é maior para compras efetuadas com o cartão BNDES?
Não. O prazo é igual ao de uma compra feita normalmente.
IMPORTANTE: antes de comprar, o cliente deve escolher entre as opções: ser um distribuidor indicado pela TUPY
(vender recebendo via cartão BNDES) ou comprar diretamente da TUPY (pagamento via cartão BNDES), pois o
BNDES não fornece duas linhas de crédito iguais para a mesma empresa. Porém, vale lembrar que é permitido ao
cliente fazer uma escolha diferente para cada segmento de produto (conexões, granalhas e perfis).

Para mais informações, entre em contato pelo 0800 727 8400.

Sua marca de confiança

