VB: PORQUE A GESTÃO DA SUA
EMPRESA FICA MAIS FÁCIL COM
FERRAMENTAS QUE OTIMIZAM
PROCESSOS E REDUZEM CUSTOS

CONTE COM A VB PARA FACILITAR O
DIA A DIA E AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DA
SUA EMPRESA
Sempre priorizando a qualidade em distribuição de benefícios e soluções para gestão de frotas,
a VB atende a diversos perfis de empresas em todo o País, há 20 anos.
Se tornou referência nacional em distribuição de vale-transporte, foi incorporada à Fleetcor, líder mundial
em meios de pagamento especializados, aliou-se aos melhores parceiros para oferecer benefícios completos
e ampla cobertura aos clientes.
Hoje, disponibiliza recursos dinâmicos e inovadores que eliminam custos, aumentam a produtividade,
promovem uma melhor gestão de frotas e facilitam a aquisição, o gerenciamento e a distribuição de benefícios.

GRUPO FLEETCOR: EXPERTISE GLOBAL.
O maior fornecedor de cartões de combustível e de meios de pagamentos
especializados do mundo, atendendo mais de 500 mil empresas
com milhões de usuários em 43 países.

“

Negociar com a VB é contar com a facilidade e conveniência da
mais completa empresa do Brasil em gestão de benefícios e meios
de pagamentos especializados, referência em atendimento,
reconhecida e recomendada no mercado.

“
”

Facilidade e praticidade para a
empresa e para os colaboradores
Um cartão para os colaboradores que simplifica o dia a dia, centralizando em
um único meio de pagamento os reembolsos de combustível podendo ser uma
ferramenta de retenção

COBERTURA NACIONAL. Rede de postos
credenciados à Good Card, cobrindo 97%
do território nacional

SIMPLES E FÁCIL. Elimina o controle
manual de reembolsos e centraliza os
custos em um único cartão
RETENÇÃO. O cartão também funciona
como ferramenta de retenção, oferecendo
simplicidade e tranquilidade aos
colaboradores

Utilização do VB Combustível

•

As despesas são debitadas na função
débito.

•

Após cada transação é emitido um
comprovante com o saldo restante

•

O cartão é vinculado ao colaborador
e protegido por senha

•

Pedidos e acompanhamento pelo
Portal VB: www.vb.com.br

Operacionalização do cartão

Efetue o
abastecimento e
dirija-se ao caixa
para realizar o
pagamento com
o VB Combustível

O frentista passa o
cartão na máquina
(POS) habilitada e
digita o valor total
da compra

Confira o valor da
transação e digite
sua senha pessoal

Receba o
comprovante
com o valor
da transação

OBRIGADO

