
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS (%)
Com Domicílio: 1,30% 
Sem Domicílio: 1,80%AUTOMÁTICA�
Com Domicílio: 1,50% 
Sem Domicílio: 2,00%PONTUAL

Taxas de Abril 2022

Informações Importantes 
aos associados ACAD!

ACAD & Getnet

■ RECORRÊNCIA 
O associado que deseja realizar vendas via e-commerce, deverá entrar em 
contato com o setor e-commerce da Getnet e habilitar este serviço em seu CNPJ.
Email: suporte.edigital@getnet.com.br
Contato: (4020-4009) 
O associado irá informar como será feita esta habilitação e escolher o pacote que 
mais atende à necessidade: 
• Através de API (informar a URL do seu site);
• Diretamente no portal da GETNET.

■ ISENÇÃO DO ALUGUEL DE MÁQUINAS
Associado ACAD possui isenção dos aluguéis de máquinas com o faturamento 
mínimo de R$10.000,00/Mês.

ATENÇÃO: Ao preencher o Termo de Serviço, informar faturamento 
mínimo de R$10.000,00. Se informar valor superior e não atingir esse 
faturamento em determinado mês, a Getnet cobrará aluguel da máquina.

■ TERMO DE SERVIÇO 
Para todos os credenciamentos efetivados com a Getnet será necessário 
preencher um Termo de Serviço, onde constam todos os serviços vinculados à 
sua conta. Esse termo tem validade de 12 ou 24 meses de acordo com o que foi 
contratado na data da assinatura, sendo que, ao final desse período, as 
condições comerciais são automaticamente atualizadas, podendo gerar 
aumento nas taxas aplicadas em suas transações.
 
Portanto, fique atento e entre em contato com a Getnet para renovação 
antes do vencimento do seu Termo de Serviço para manter suas condições 
de acordo com a oferta ACAD

■ TAXAS DE ANTECIPAÇÃO 
A taxa de antecipação é uma taxa que sofre alterações de acordo com a taxa 
Selic. Abaixo taxa atualizada disponibilizada pelo banco para oferta ACAD. 
Dúvidas referente a taxa de antecipação:
- Cliente correntista deverá acionar seu gerente de relacionamento em sua agência.
- Cliente não correntista deverá encaminhar e-mail para: 
associacoes@getnet.com.br

Como ter acesso às taxas? 
Após, a filiação na ACAD e efetuação do 1°pagamento, o associado entrará em contato com a central 
de atendimento GETNET para realizar o credenciamento da máquina. Se o associado for correntista 
Santander irá solicitar a declaração a equipe da ACAD no e-mail acad@acadbrasil.com.br e fará todo 
o credenciamento diretamente com o gerente do banco. O credenciamento é feito através de um termo 
de serviço com a Getnet onde tem validade de 12 a 24 meses dependendo do que for acordado.

Atente-se a renovação do termo de serviço para que não perca os descontos aplicados ao cnpj.

Central de atendimento GETNET: 
4020-9895 (Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais localidades)

PACOTES DE E-COMMERCE
Essencial

R$ 100 /mêspor R$ 130 /mêspor

150 transações de cartão/mês
+ R$ 0,80 por transação excedente

o Portal de gerenciamento de vendas

o Antifraude para transações

o Retentativa inteligente

o Ambiente seguro para 
armazenagem do cartão

Flexível

150 transações de cartão/mês
+ R$ 0,90 por transação excedente

o Todas as funcionalidades do 
plano Essencial

o Alteração de data e valor para
uma ou mais parcelas futuras

o Degustação ou valor de entrada

o Migração de plano

Sua melhor opção de vendas! 
É mais que benefício, é vantagem de mercado!

O pagamento recorrente via e-commerce terá uma 
mensalidade na Getnet, no pacote básico de R$100,00 para 
habilitação. ATENTE-SE A RENOVAÇÃO DO SEU TERMO 
COM GETNET, para não perder o benefício.

Ainda não usa as taxas 
exclusivas ACAD x                  ?�
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O pagamento recorrente via e-commerce terá uma mensalidade na 
Getnet, no pacote básico de R$100,00 para habilitação. ATENTE-SE A 

RENOVAÇÃO DO SEU TERMO COM GETNET, para não perder o benefício.
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Aluguel de máquinas 100% off

Simule as Taxas!

https://acadbrasil.com.br/calculadora-acad-economia/
https://acadbrasil.com.br/product/associado-acad-brasil/

