São Paulo, 14 de setembro de 2020

Bradesco lança Bitz e entra no mercado das carteiras digitais
O Bradesco informa que inicia hoje as operações de sua nova empresa Bitz Serviços
Financeiros S.A., que vai atuar no mercado brasileiro de carteiras digitais e contas de
pagamento. A empresa oferecerá o aplicativo que leva o mesmo nome, Bitz, e conta
com a parceria da Cielo.
O novo app possibilitará aos clientes armazenar dinheiro na carteira digital para fazer
pagamentos de contas diretamente do celular, além de outras funcionalidades, como
transferência de valores entre contas Bitz, TEDs, recarga de celular, crédito, inclusão
de cartões Alelo Alimentação e Refeição e pagamentos via QRCode em
estabelecimentos que possuam maquininha Cielo - disponível em mais de um milhão
e meio de estabelecimentos em todo Brasil. O saldo que permanecer no Bitz terá
rendimento diário que corresponde a 100% do CDI.
“Estamos ampliando a nossa oferta em um mundo em expansão digital”, destaca
Octavio de Lazari Jr, presidente do Bradesco.
Para se tornar cliente Bitz basta baixar o app, disponível nas lojas de aplicativo para
iOS (Apple) e Android, e realizar o cadastro. Mais rápido e fácil que uma abertura de
conta tradicional. É uma solução 100% digital e sem custos de abertura ou
manutenção.
“Com a iniciativa, o Bradesco reafirma seu compromisso de presença digital e passa
a oferecer um portfólio ainda mais completo ao mercado, contribuindo para a
inclusão financeira de uma parcela relevante da população”, afirma Curt Cortese
Zimmermann, CEO do Bitz. “É um produto digital e inovador para quem quer
complementar serviços bancários, utilizando uma ferramenta simples e prática que
facilita o dia-a-dia”.
Cartão virtual, físico e cashback
A carteira digital Bitz permite ao cliente gerar um cartão de débito virtual para ser
utilizado em sites de e-Commerce e aplicativos onde a bandeira ELO é aceita. Uma
inovação que facilita a compra online para quem só tinha o boleto como opção. O
uso constante do Bitz gerará créditos em formato cashback (compras realizadas com
o cartão físico, cartão virtual ou pagamento por QRCode nas maquininhas Cielo). O
cliente Bitz também recebe em casa um cartão físico de débito da bandeira ELO para
utilizar em qualquer maquininha e também sacar dinheiro nas máquinas da rede
Banco24Horas. Isso garante aceitação plena e mais comodidade.

Funcionalidades Bitz
- Conta Pagamento com cartão físico de débito na bandeira ELO;
- Cartão virtual para compras Online à vista;
- Poder cadastrar Cartão Virtual Bitz nos apps favoritos e lojas oficiais de aplicativos;
- Cadastrar cartões de crédito de qualquer bandeira no app;
- Também cadastrar cartões alimentação e refeição ALELO;
- Pagar e receber pelo celular;
- Pagar boletos ou tributos pelo celular;
- Realizar recargas de celular;
- Realizar pagamentos via QR Code em maquinas Cielo usando saldo Bitz ou cartões
de crédito ou ALELO cadastrados;
- Fazer TEDs gratuitas (limite diário de R$ 5 mil e mensal de R$ 30 mil)
- Cobrar seus clientes por boleto, ou QRCode (usuário perfil PJ);
- Saques na Rede 24horas do seu saldo em conta Bitz;
- Cashback nas compras realizadas com o seu cartão físico Bitz, cartão virtual ou
pagando via QRCode nas maquininhas Cielo.
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