Chegou o cartão

carregado
de vantagens
para você caminhoneiro.

São 4 funções: Frete, Vale-pedágio, Crédito e, a principal,
facilitar a sua vida.

Com ele você
pode muito mais.

Função Frete

Cartões adicionais

Com o nddCargo você recebe os seus pagamentos de frete e
pode utilizá-los para fazer compras na função débito em
estabelecimentos de todo o Brasil, sinalizados com a bandeira
Visa. Você também pode efetuar saques nos caixas eletrônicos
sinalizados como rede Plus e Banco24Horas.

Você também pode solicitar cartões adicionais para sua
família e outros condutores, além de poder transferir
valores de frete para eles e o seu cartão. O pedido de
cartões adicionais pode ser feito pelo telefone da Central
de Atendimento ou pelo Portal nddCargo.

Vale-pedágio
O nddCargo é aceito como pagamento em todas as praças
de pedágio do Brasil. O valor do vale-pedágio pode ser
carregado nas transportadoras e Postos Credenciados.

Transferências
Com o nddCargo você pode movimentar valores
entre seus cartões e também transferir valores para
contas. Estas operações devem ser feitas através do
Portal nddCargo, com seu nome de usuário e senha,
ou através do atendimento telefônico 4062 0790 para
capitais e (49) 3251 8040 para demais regiões.

Função Crédito
Com a função Crédito você e sua família podem fazer compras
parceladas, o que facilita o pagamento e também a sua vida. A
liberação desta função pode ser feita pelo telefone com a nossa
Central de Atendimento ou pelo Portal nddCargo.

É muito fácil ter o seu.
Todo caminhoneiro pode ter o cartão nddCargo. Você
pode pedir o seu à nossa Central de Atendimento pelo
telefone 0800 727 0791 ou por chat no Portal
nddCargo.com.br, nos Postos Credenciados ou ainda
nas empresas contratantes de frete.

www.nddcargo.com.br

O cartão 4 em 1

Seu trabalho sem
manobras.
Com o nddCargo, abastecer, pagar pedágios e
receber os seus pagamentos ﬁca mais ágil e fácil. O
processo acontece assim: depois de negociado o
frete, o contratante depositará o adiantamento e o
vale-pedágio no seu cartão. Após a entrega da
mercadoria, basta entregar os documentos do frete
nos Postos Credenciados para que o contratante
libere a parcela ﬁnal do frete no seu cartão. Tudo de
acordo com a regulamentação da ANTT.

