SERVIÇOS

(Benefícios)
VR
A VR oferece soluções em benefícios que levam praticidade,
segurança, comodidade e atendimento ágil às empresas,
estabelecimentos e trabalhadores. Além de todos os benefícios, sua empresa ainda pode
contar com a nossa credibilidade e com os seguintes diferenciais:
• Tudo digital: Gestão dos benefícios 100% online.
• A mais aceita nas maquininhas: Cielo, Rede, GetNet, PagSeguro, Elavon e Vero.
• Abrangência nacional: Mais de 280 mil estabelecimentos credenciados.
• Top of Mind: 12 vezes finalista no Prêmio Top of Mind de RH.
PRODUTOS
VR REFEIÇÃO

• A empresa determina a data e o valor a ser creditado no cartão;
• O saldo disponível no cartão é acumulativo;
• Os funcionários escolhem onde fazer as suas refeições e podem diversificar os locais;
• Incentiva a interação e seus funcionários ficam mais motivados;
• Evita riscos trabalhistas nos casos de pagamento da refeição em dinheiro (devem incidir encargos sociais).

VR ALIMENTAÇÃO

• Economia de até 50% com gastos de armazenagem e logística de entrega das cestas básicas físicas;
• Evita o incômodo de carregar a cesta básica até em casa;
• A empresa determina a data e valor a ser creditado no cartão;
• O saldo disponível no cartão é acumulativo;
• Os funcionários adquirem os alimentos que mais agradam à família.

VR TRANSPORTE
• Aproveitamento de saldo de VT;
• Não utilizado - Economia Imediata! Dedução dos saldos das recargas não realizadas em períodos anteriores.
Disponível para Bilhete Único SPTrans, BOM e diversas operadoras;
• Solução para conceder benefícios aos admitidos: colaborador sem cartão tem o 1º benefício em conta corrente/
conta RH;
• Atendimento integral dos pedidos. No caso de inconsistência que impossibilite crédito no cartão, notificação para
crédito em conta corrente do funcionário. 100% automatizado e de acordo com a Lei do Vale-Transporte.

VANTAGEM/DIFERENCIAL
Condição comercial diferenciada do mercado para todos associados ABAD e Filiadas Estaduais. Inclusão de dois SVAs
(Serviços de Valor Agregado) na contratação dos produtos do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador).

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Supermercados Mundial
Contato:

(11) 3103-4999
cartoes@bridgemerz.com.br
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comercial@bridgemerz.com.br

