


Quem Somos
Somos uma Fintech com a missão de ampliar

o ecossistema financeiro de empresas

através dos nossos produtos white label.

Nosso produto principal é o Banco Digital e

temos diversos módulos que podem ser

ativados para agregar valor ao Banco.

Fazendo um mix de nossas soluções a sua

empresa terá um banco onde os usuários

conseguem resolver tudo que envolve

transações financeiras, por isso somos 

One Stop Shop Bank.



Automatização de processos

Novas fontes de receita

Redução de custos

Reforço de marca

Vantagens de ser nosso

parceiro

Pioneirismo



Módulos

Nos próximos slides apresentaremos alguns

dos nossos módulos e suas funcionalidades.



Transferências via TED e P2P

Depósito via TED, boleto ou PIX

Pagamento de Contas

Extrato de movimentações

Abertura de contas PF e PJ

Emissão de cartão físico e virtual

Portabilidade de salário (em breve)



Transferências em lote

Diferentes níveis de acesso

Download de extrato

Extrato de aprovações

Cadastro de favorecidos

Acesso web e mobile



Utilizado na função crédito

Saque na Rede 24 hrs

Permite compras online e presenciais

White label

Cartão Pré-pago

Bandeira Mastercard, aceito mundialmente

Lotes de cartões "No name" (em breve)



Leitura e geração QR Code estático e dinâmico

Transferências para chaves

Copia e Cola

Cadastro de chaves

Transferências para dados bancários



Estabelecimentos cadastrados podem ceder

cashback de maneira automatizada aos

clientes da 1SS BANK e de seus parceiros.

Cashback

Maior visibilidade

Aumento do ticket médio de compras

Aumento da base de clientes

Benefícios para o lojista

Fidelização de clientes

Aumento da frequência de compra

Reforço de marca

Benefícios para o parceiro

Novas fontes de receita

Maior valor agregado aos

usuários da conta



Crédito
Contamos com alguns produtos de prateleira e

também desenvolvemos novas soluções de

crédito de acordo com a oportunidade

apresentada pelos parceiros.

Financiamentos (CDC PF e PJ) 

Capital de giro (fumaça)

Empréstimo pessoal

Prazo de entrega: 30 dias



Pague os benefícios dos funcionários na conta digital

white label da sua empresa!

VR, VA e todos os benefícios flexíveis em 1 cartão,

com a sua marca e aceito em toda a rede da

Mastercard.

Benefícios



Obrigado

rai.prado@1ssbank.com

www.1ssbank.com

+55 (11) 93059-3420


