
Mais do que você precisa.



Preços estão cada vez mais inflexíveis com o aumento
de empresas como Uber, Netflix e Spotify. 

Bancos não oferecem soluções eficientes e nem mais
facilidade na compra desses produtos.



Uber
Uber é um app para solicitar 
viagens rápidas e confiáveis 

em apenas alguns mi...

Spotify
Assinatura mensal do maior 

serviço de streaming do mundo.

Com PaytoGo nossos usuários 
tem acesso a:

Todas as transações bancárias;

Serviços de todos os nossos
parceiros;
Cashback por todas as compras 
feitas por meio do app.



NO BRASIL E NO MUNDO

29% 74% US�39Bi
Dos consumidores

brasileiros preferem
compras online em

relação às lojas
físicas.

Foi gasto em aplicativos
baixados por meio da 

App Store ou Play Store 
no primeiro semestre 

de 2019.

Das compras
online no Brasil
são feitas por
dispositivos

móveis.
- Mercado&Consumo - NZN Intelligence - Terra



Nosso modelo de negócio

Compramos o
produto com

desconto por meio
de parcerias

Nós retornamos
parte da nossa comissão

como cashback

Desconto
Cashback
Usuários

Transações



Serviços PaytoGo

Consulta
CPF e Cheque
O SCPC tem como objetivo auxiliar as

empresas em suas operações de 
crédito e promover mais segurança

 nas transações comerciais.

PaytoGo
ATM

Caixa eletrônico instalado em lojas
parceiras que se candidatem.

Oferece serviços como depósitos,
saques, transferências e todos os 

outros serviços do marketplace
PaytoGo.

Gift cards e
Vouchers

Disponibilizamos a venda de créditos 
para a compra de diversos tipos de
conteúdo multimídia, como apps de

jogos, filmes e música.

Recarga
Telefônica
Oferecemos o melhor dos serviços

de recarga online para todas as 
principais operadoras do Mundo.

Cartão
Pré-pago

Pague lojas parceiras e até mesmo 
não-parceiras com o cartão pré-pago 
PaytoGo, recarregado por meio do app.

Pagamentos
Faça o pagamento de contas, como luz,
água e gás, e pagamentos de boletos.

Transporte
Recarga eletrônica para as maneiras 

mais rapidas e práticas de ir do
ponto A ao ponto B com segurança.



Nossa Maquininha



Segunda-feira, 2 Dez 100 %

Disponibilizamos a venda de recarga
de créditos para celulares pré-pagos
das principais operadoras do mundo 
por meio do nosso App ou da 
maquininha PaytoGo

Sem investimento em estoques ou compra de equipamento.
Investimento Zero

Senhas individuais para cada operador e registro de todas as 
transações feitas pela loja.

Segurança

Disponibilidade 24h e dispensa controle de estoque.
Comodidade

Recarga Telefônica



Assinatura mensal do maior 
serviço de streaming do mundo.

Steam
Assinatura mensal do maior 

serviço de streaming do mundo.

Google Play
Assinatura mensal do maior 

serviço de streaming do mundo.

Deezer
Assinatura mensal do maior 

serviço de streaming do mundo.

Assinatura mensal do maior 
serviço de streaming do mundo.

League of Legends
Assinatura mensal do maior 

serviço de streaming do mundo.

Segunda-feira, 2 Dez 100 % Utilizando chip de dados de celular, esse
tipo de máquina não necessita de linha

telefônica fixa e não possui custo
algum na transação.

POS Banda larga ou GPRS

Há também a opção de conexão com a internet 
do PDV, garantindo maior velocidade nas transações.



PaytoGoATM

Saques

Depósitos

Transferências

Todos os serviços do marketplace PaytoGo

By Dilbert International LTD

Placa Iluminada Integrada
Placa de LED de que proporciona
mais visibilidade.

Display de LCD de 10.2”
Painel de LCD TFT 
Resolução de 800x480
8 Teclas laterais de função
Touch-screen opcional

Leitor de cartões
Leitor tipo DIP
EMV opcional

Acessibilidade
Guia de transação iluminado
Guia de voz disponivel ao inserir fones
Teclado acessível com alto relevo

Faça parte do programa de
membros PaytoGo

Com PaytoGoATM você 
oferece aos seus clientes:

Um ATM processa em média 180 transações ao mês.
Supondo que o valor médio de uso de ATM da sua região seja 

R$ 5.00, cobrar esse mesmo valor te proporcionaria um 
valor de R$ 900 por mês somando apenas a taxa de uso.



A validação cadastral no ato do pagamento 
ou para o fornecimento de créditos 
financeiros é indispensável para 
prevenir fraudes.

Consulta Básica de CPF

Consulta de Cheque

Consultas CPF e Cheque

Consulta Completa de CPF



Consulta Básica
de CPF

O SCPC fornece informações restritivas 
de todo o Brasil para auxiliar o 

Estabelecimento Comercial a avaliar 
consumidores e realizar vendas a 

crédito com segurança.

Permite obter informações relevantes 
para avaliação e Concessão de Crédito

Previne a ação de golpistas e falsificações 
de documentos.

Apenas o CPF é necessário para realizar
a consulta.

Consulta Completa
de CPF

É um relatório de informações cadastrais 
completas sobre consumidores com dados 

de identificação e localização.

Informa os telefones vinculados ao CPF e 
seus respectivos endereços de instalação, 

além dos telefones informados no mercado 
e o endereço da carta de negativação.

Permite validar e atualizar o cadastro 
dos clientes.

Proporciona transações comerciais mais 
seguras.

Reduz risco de fraudes.

Apenas o CPF é necessário para realizar
a consulta.

Consulta de
Cheque

O Consulta Cheque é uma solução para 
auxiliar a concessão de crédito às pessoas 

físicas e jurídicas por meio de cheques.

Fornece informações confiáveis sobre o 
emitente do cheque;

Auxilia na prevenção da ação de golpistas 
e falsificação de cheques;

Permite obter informações relevantes para 
avaliação e concessão de crédito;

Garante também a informação atualizada 
sobre este importante meio de pagamento

, tão comum no varejo.

Para realizar a consulta é necessário apenas 
o CPF/CNPJ do consultado e os dados 
do Cheque que deverá ser consultado.

Detalhes e benefícios



Disponíveis nas maquininhas e App PaytoGo
Outras consultas SPC

SPC CPF
Facil e Prático, Identifica até 3 telefones de uma pessoa física ou jurídica.

Basta realizar uma consulta usando o CPF, CNPJ ou DDD + telefone.

SPC CNPJ
Identifica até 3 telefones de uma pessoa jurídica

usando o CNPJ ou DDD + telefone.

SPC Fone
Identifica o endereço de até 3 telefones de uma pessoa física ou jurídica, 

basta realizar uma consulta usando o CPF, CNPJ ou DDD + Telefone. 

SPC Mix Mais
Reúne informações sobre a quantidade de protestos, cheques sem 

fundo, pendências e restrições financeiras, dívidas vencidas,
 ações judiciais, participações societárias e informações do gênero

SPC Cheque
Utiliza como forma de recebível o sistema Cheques criado pela SPC, A 

consulta retorna a existência ou não de cheques sem fundo no CPF ou CNPJ.



Além da recarga de créditos para celulares
nosso app oferece a venda de cartões presente.

Os motoristas credenciados pela Easy Taxi poderão recarregar suas contas 
diretamente no app, através da aquisição de créditos nas máquinas PaytoGo 
no Brasil e no Mundo. Assim, eles poderão receber as chamadas para corridas 
feitas pelos usuários.

Easy Taxi

O App e as maquinas POS PaytoGo oferecem créditos para utilização no Uber, 
aplicativo que proporciona viagens confiáveis em apenas alguns minutos e já 
conta com mais de 20 milhões de usuários só no Brasil.

Uber

Serviços de Transporte



R$22,90 R$22,90

Disponibilizamos a venda de créditos para 
a compra segura de diversos conteúdos 

multimídia, como jogos, filmes e músicas.

Conteúdos Multimidia

Saldo Google Play StoreAssinatura OiTv HD

Assinatura Clarotv

Sky Pré-pago

Créditos Playstation

Recarga Applestore

Créditos PlaytoGo

Assinatura Netflix

Saldo Level Up Games

Facebook Credits

Créditos League of Legends



O Google Play oferece acesso imediato ao seu entretenimento favorito 
em todos os dispositivos compatíveis. Assista aos seus filmes preferidos, 
faça o download de apps e jogos para Android e explore a maior 
seleção de e-books do mundo. 

Saldo Google Play Store

PlaytoGo difere de outras casas de apostas com base em suas estruturas 
modulares, o grande número de esportes, cassinos ao vivo e jogos. 
Também oferece uma série de promoções que oferecem aos jogadores 
a criação de uma rede de amigos além da obtenção de benefícios por 
seus ganhos

Saldo PlaytoGo

Pioneira no mercado brasileiro de jogos online, entre seus jogos de sucesso,
proporcionando experiências inesquecíveis em entretenimento digital, estão: 
Perfect World, Ragnarok, Combat Arms, Warface e Elsword.

Créditos Level Up

Também disponível em nosso app, Facebook Credits é a moeda oficial 
do Facebook, utilizada para adquirir produtos virtuais em jogos e 
aplicativos na rede social. Essa é a única maneira de adquirir produtos 
nos mais de 10 mil jogos disponíveis do site. 

Facebook



O League of Legends é o jogo mais jogado do mundo, com cerca de 1.3 bilhões 
de horas jogadas e mais de 70 milhões de jogadores cadastrados. 
Atualmente deixou de ser apenas mais um jogo, para se tornar um dos mais 
disputados eSports, com inúmeras equipes profissionais pelo mundo

Créditos League of Legends

Com filmes, séries e programação original, a Netflix tem opções para todos os 
gostos. Os assinantes podem assistir aos seus títulos favoritos sem sair de casa 
e em qualquer aparelho, sem comerciais. Com o cartão pré-pago, 
não-assinantes podem começar a assistir aos melhores filmes e séries da 
atualidade. Assinantes podem usá-lo para pagar sua mensalidade.

Assinatura Netflix

É possível efetuar recargas de Claro TV Pré-pago diretamente em nosso App
PayToGo ou máquinas POS. A recarga pode ser feita a qualquer momento, 
garantindo uma variedade de canais e entretenimento para toda a família.

Assinatura ClaroTv

Com a Oi TV Pré-paga o cliente não precisa se preocupar com mensalidade, 
e a recarga pode ser feita a qualquer momento. Além de uma variedade de 
canais e vasta programação, é possível acessar o Oi Play para assistir aos 
conteúdos da Oi TV quando e onde quiser, através do tablet, computador
ou smartphone.

Assinatura OiTv HD



Programação diversificada com som e imagem 100% digitais, onde o 
equipamento é do cliente e ele decide quando e como recarregar, sem 
compromisso de mensalidade. A Recarga SKY Pré-pago pode ser feita a 
qualquer momento em uma de nosso APP PayToGo ou máquinas POS, 
garantindo flexibilidade e entretenimento para toda a família.

SKY Pré-pago

As máquinas da PayToGo disponibilizam créditos pré-pagos no valor de 
R$ 60 para serem utilizados na plataforma de games da Sony, onde o 
usuário consegue acessar a PlayStation Plus e jogar online, comprar jogos, 
filmes e conteúdos extras.

Playstation

Milhões de opções para jogar, ouvir, assistir e ler. Uma nova opção para 
comprar. Já é possível adquirir no App PayToGo ou em breve nas máquinas 
os créditos pré-pagos da App Store, uma nova maneira de pagar por 
conteúdo nos aparelhos Apple.
Um produto que abre as portas para um mundo de entretenimento. 
São milhões de apps na App Store, acesso a jogos incríveis no Apple Arcade 
e mais de 60 milhões de músicas com o Apple Music. Além de séries e filmes 
originais do Apple TV+ e uma seleção impressionante de livros e audiolivros 
no Apple Books.
Depois da compra, a recarga é ativada e está pronta para uso. 

Recarga Apple Store



Outros produtos do
Marketplace PaytoGo

Créditos Blizzard

Pagamento de Contas

Assinatura Luconecta

Saldo Microsoft

Xbox Cash

Saldo Steam

Assinatura Spotify

Crédito Habbo

Microsoft Office365, Home e Personal, Minecoins, Minecraft

Xbox Game Pass, Giftcard, Assinatura Live, Xbox Ultimate.



Pagamento de Contas
Em 2 ou 3 simples passos

Pagar

Escanear código de barras no app PaytoGo.1

Confirmar o pagamento3

Escolher forma de pagamento:2

Saldo PaytoGo ou cartão de crédito



Pagamento

R$ 35,90

Confirmar

Pagando suas compras
com QR Code

Em 2 ou 3 simples passos

Escanear o QR Code com o app PaytoGo1

Confirmar o pagamento3

Escolher forma de pagamento:2

Saldo PaytoGo ou cartão de crédito



Nosso cartão Pré-pago

+



Outras vantagens no mercado

Fluxo Operacional

0102 0304 0506 0708
0809

07/27
MARCOS DA SILVA

VALID
THRU

Verificação de Saldo/Conta Cliente

Débito

Saldo Aprovado

Solicitação de Compra/Autorização

Uso do Cartão

Cartão Meio de Pagamento

Compra Autorizada

Conta Garantida
Conta Scroll*

Débito Conta Cliente

Saldo ContaConta Digital



“Preciso de Dinheiro Vivo”

Com SaqueAMIGO você pode sacar dinheiro 
direto no caixa(PDV) do mesmo jeito que 
você faz no caixa eletrônico.

Rápido e sem taxas o saqueAMIGO é uma
transação Peer to Peer que promete 
revolucionar a forma de sacar dinheiro
que conhecemos.



www.aquicard.com.br

Segurança
Servidores AWS

AQUI a segurança é a nossa 
prioridade. Com nossos 
servidores AWS 
(Amazon Web Services).

A AQUI!CARD conta 
datacenters e uma 
arquitetura de rede que 
atende aos requisitos mais 
exigentes e modernos de 
segurança.



Nosso eSIM exclusivo

PaytoGoSim

Micro SIM

SIM

eSIMNano SIM



PaytoGoSim
Com os tamanhos Padrão, Micro, Nano e eSIM, PaytoGoSim vem pronto para 
ser usado em qualquer celular.

Compatível com todos os celulares

Com a conexão 4g do PaytoGoSim em mais de 170 países ao redor do mundo,
possuimos as ferramentas certas para nunca te deixar na mão.

Conexão rapida no mundo todo

Mensagens e recebimento de chamadas são completamente grátis.
Chamadas e mensagens



O Mercado de competidores
Mais cashback

Menos cashback

Maior area de atuaçãoMenor area de atuação



Facilidade
Necessita apenas de um login 
e senha para começar a usar.

Design simplista e intuitivo para
rápido entendimento do app.

Maquininha
Somos os primeiros no Brasil a ter
uma máquininha de cartão capaz de
ler códigos QR, nos possibilitando

mais rapidez de atendimento.

App integrado e possibilidade de usar
a mesma conta no celular e na 

maquininha.

Incentivo
Por meio do nosso marketplace somos

capazes de oferecer cashback em
compras feitas em lojas parceiras

via QR code ou até mesmo pelo app.

Lojas parceiras possuem a opção de
oferecer cashback personalizado

por meio do app.

PlaytoGo
Nosso software de apostas, que
proporciona tanto a nós quanto

a nossos usuários a escolha entre
mais de 4.000 jogos. 

Integrado com mais de 70 outras
plataformas em um único lobby.

Design inspirado no do app para
fácil assimilação.

Juntamente ao PaytoGo, formamos 
o primeiro grupo do Brasil a agir nas

áreas de apostas e finanças em
conjunto.

Indicados
Receba cashback por cada compra
de usuários cadastrados por você.

Fidelidade
Acumule pontos por dinheiro gasto

por meio do aplicativo.

Troque pontos por bônus na loja
do app.

Outras vantagens no mercado


