SERVIÇOS

(Benefícios)
VR
A VR oferece soluções em benefícios que levam praticidade,
segurança, comodidade e atendimento ágil às empresas,
estabelecimentos e trabalhadores, com credibilidade e 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;
• Evita os riscos trabalhistas do pagamento da refeição em dinheiro (encargos sociais).

VR ALIMENTAÇÃO

• Economia de até 50% com gastos logísticos de entrega das cestas básicas físicas;
• A empresa determina a data e valor a ser creditado no cartão;
• O saldo disponível no cartão é acumulativo.

VR TRANSPORTE
• Aproveitamento de saldo de VT não utilizado. Disponível para Bilhete Único SPTrans, BOM e diversas operadoras;
• Colaborador recém-admitido sem cartão tem o 1º benefício em conta corrente/conta RH;
• 100% automatizado e de acordo com a Lei do Vale-Transporte.

VR ODONTO URGÊNCIA

Serviço odontológico de urgência que apresenta atendimento em domicílio(casa/trabalho) ou em clínicas
credenciadas junto ao parceiro SOS Dental. Central de Atendimento exclusiva, disponível 24 horas por dia.

VR SAÚDE INDIVIDUAL

Dá acesso a mais de 4 mil unidades de atendimento e 22 mil tipos de serviços, incluindo psicologia, fisioterapia e
estética. Sem limite de utilização, sem carência e sem limite de Idade.

PAE - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EMPREGADO

Oferece pronto atendimento, aconselhamento e encaminhamento nas áreas psicológica, financeira, jurídica, social
e nutricional, além de gerenciamento de afastados e consultoria previdenciária.

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

-

• Figwal

cartoes@bridgemerz.com.br

• Leroy Merlin (RJ)
- comercial@bridgemerz.com.br
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