
PROCEDIMENTOS PARA CONCILIAÇÃO 
FINANCEIRA E REEMBOLSO IMEDIATO DOS 

CARTÕES ALELO BENEFÍCIOS



Caro parceiro, 

Grande parte do sucesso da Alelo se deve à rede de estabelecimentos comerciais que 
aceitam os nossos cartões com a bandeira Visa Vale, a maior do mercado brasileiro de 
benefícios. E temos orgulho de contar com estabelecimentos como o seu entre nossos 
afiliados.

A partir de agora, nossos conhecidos cartões-benefício também terão versão com a 
bandeira Elo. Com isso, a família de produtos cresce e passa a ter um nome: Alelo 
Benefícios. 

Com o lançamento de Alelo Benefícios, os cartões passam a ter também novos nomes: 
Alelo Refeição e Alelo Alimentação. Ambos os cartões serão emitidos tanto na bandeira 
Visa Vale, como na bandeira Elo.

ALELO BENEFÍCIOS NO SEU ESTABELECIMENTO
Os cartões Alelo Benefícios serão emitidos por duas empresas com CNPJ diferentes, 
mas que têm a marca Alelo como nome fantasia: 

CBSS – atual emissora dos cartões Alelo Benefícios com a bandeira Visa Vale e que a 
partir de agora também emite cartões Alelo Benefícios com a bandeira Elo.  

CBVS – nova empresa subsidiária da Alelo (CBSS) e que emitirá cartões Alelo 
Benefícios exclusivamente na bandeira Elo. A CBVS ainda não emite cartões, mas em 
breve iniciará suas operações e seu estabelecimento será comunicado. 

HÁ MUDANÇAS PARA SEU NEGÓCIO?
A aceitação dos cartões Alelo Benefícios se mantém a mesma na máquina da Cielo 
instalada em seu estabelecimento. 

Já os procedimentos de consulta de extrato e reembolso atualmente vigentes no site 
da Cielo foram ajustados para facilitar sua gestão de vendas, conforme ilustraremos 
nas próximas páginas. 

Fique atento aos ajustes nas telas e campos*. 

Caso o seu estabelecimento possua tecnologia TEF, é importante entrar em contato 
com sua integradora de meios de pagamento responsável. Em caso de dúvidas, ligue 
na Central de Atendimento a Estabelecimentos: 

4002 5011 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 570 5011 (demais localidades)

Segunda-feira a sábado, das 8h às 22h. 

Abra as portas do seu estabelecimento para os novos cartões Alelo Benefícios e 
venda ainda mais!

* Todas as informações descritas neste material foram disponibilizadas pela Cielo 
(área logada do site para estabelecimentos comerciais e arquivo eletrônico).



EXTRATO ONLINE 
 

Consultar Lançamentos 

Antes: aparecia Visa Vale. 

Agora: aparecerá o campo Alelo e abaixo os demais campos com opções de consulta: 
VISA VALE / Elo - CBSS e Elo – CBVS.

Ao optar por um dos campos e entrar no extrato, as informações serão apresentadas 
por produtos Alelo Alimentação e Alelo Refeição, e bandeiras Visa Vale e Elo.

1.

Extrato Personalizado 
Antes: aparecia Visa Vale. 

Agora: aparecerá o campo Alelo e abaixo os demais campos com opções de 
consulta: “VISA VALE / Elo - CBSS” e “Elo – CBVS”.

Ao abrir o extrato, as informações são apresentadas por bandeira e empresa:

• Você poderá escolher o produto “Alelo Alimentação” e/ou “Alelo Refeição” das 
Bandeiras Visa e/ou Elo da CBSS.

• E produtos “Alelo Alimentação” e/ou “Alelo Refeição” da Bandeira Elo da CBVS. 



Extrato Mensal  
O novo extrato mensal está divido por CBSS e CBVS, e no cabeçalho aparecem os 
nomes das empresas. 

No quadro de produtos aparecerão os descritivos dos cartões Alelo Alimentação e 
Alelo Refeição.

Na sequência, você visualizará todas as movimentações do extrato por produto (CRED 
ALIM e CRED REF), sem discriminação de bandeira ou empresa. 



Histórico de Faturamento  
Antes: aparecia Visa Vale. 

Agora: aparecerá Alelo e abaixo os campos com opções de consulta: “VISA VALE / 
Elo - CBSS” e “Elo – CBVS”.

Essa consulta é consolidada por empresa. 

ATENÇÃO:

Como ainda não há cartões emitidos pela CBVS nesse momento, orientamos a 
sempre optar pela consulta relacionada à Visa Vale/Elo – CBSS. 

As movimentações com venda de cartões Alelo Benefícios em seu estabelecimento 
poderão ser visualizadas na íntegra nesse campo.



EXTRATO PAPEL

CBSS

3.
Título 
Antes: “Extrato para Simples Conferência 

Visa Vale”.  

Agora: “Extrato para Simples Conferência 
Alelo Benefícios (Bandeiras Visa 
e Elo - CBSS)”. 

Descrição dos Produtos 
Antes: “Visa Vale Alimentação” e “Visa 

Vale Refeição” 

Agora: “Alelo Alimentação” e “Alelo 
Refeição” 

ARQUIVO ELETRÔNICO
Alteração no campo “Saldo em Aberto”:
Antes: aparecia Visa Vale.
Agora: aparecerá CBSS (bandeiras Visa Vale e Elo) e CBVS (bandeira Elo)

Alteração nos campos “Tipo de Registro 3/Posição 025-034 (Tipo de 
Plataforma)” e “Tipo de Registro 4/Posição 018-027 (Tipo de Plataforma)”:
Antes: Visa Vale
Agora: CBSS
 
Antes: Elo Benefícios
Agora: CBVS

2.



Lançamentos  
Antes: “Lançamentos Efetuados no 
Período Visa Vale” 

Agora: “Lançamentos Efetuados no 
Período – Alelo Benefícios (Bandeiras 
Visa e Elo)” 

Lançamentos Futuros 
Antes: “Lançamentos Futuros Visa Vale” 

Agora: “Lançamentos Futuros – Alelo 
Benefícios (Bandeiras Visa e Elo)” 

Título  
Antes: “Extrato para Simples Conferência 
Elo Benefícios”.

Agora: “Extrato para Simples Conferência 
Alelo Benefícios (Bandeira Elo - CBVS)”. 

Descrição dos Produtos                     
Antes: “Elo Alimentação” e “Elo Refeição”. 

Agora: “Alelo Alimentação” e “Alelo 
Refeição”

CBVS



Lançamentos  
Antes: “Lançamentos Efetuados no 
Período Elo Benefícios”.

Agora: “Lançamentos Efetuados no 
Período – Alelo Benefícios (Bandeira 
Elo)”. 

Lançamentos Futuros                      
Antes: “Lançamentos Futuros Elo 
Benefícios”.

Agora: “Lançamentos Futuros – Alelo 
Benefícios (Bandeira Elo)” 

4. REEMBOLSO IMEDIATO 
 

Tela Inicial Antecipação / Reembolso

Antes: Reembolso Imediato Visa Vale. 

Agora: independente da ação de reembolso escolhida por seu estabelecimento, será 
necessário selecionar a empresa. As novas opções disponíveis nesse campo são “Visa 
Vale / Elo – CBSS” e “Elo – CBVS”.
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www.alelo.com.br

A gente trabalha
em seu benefício


