www.seape.com.br
SEAPE Responsável pelos produtos Fastcheck, Veículo Seguro, Receba+Facil e Localize, que
são os produtos que deram origem aos diversos outros produtos e empresas do grupo. Sistema
de informações cadastrais e veiculares, que auxiliam os empresários e empresas na tomada de
decisões importantes para diversas transações comerciais. Confira seguir, a que se destinam
cada um de nossos produtos:

www.veiculoseguro.com.br
Pensando no mercado veicular, em uma lacuna por falta de atendimento por empresas realmente
comprometidas com este setor, foi que criamos o produto veiculo seguro, onde desenvolvemos o
que temos certeza, do melhor produto na atualidade facilmente comprovado, para agências e
concessionárias de veículos. Com mais de 3000 clientes, este produto está mais que consolidado
junto ao mercado.

www.fastcheck.inf.br
Em parceria com grandes provedores de informações, tais como SERASA e Banco Central, o
produto Fastcheck foi desenvolvido com o intuito de dar maior segurança nas concessões de
crédito junto ao mercado, evitando assim prejuízos referentes a perda com alta inadimplência. De
fácil uso, este produto é sucesso consolidado com mais de 4000 clientes usuários.

www.recebamaisfacil.com.br
Através deste produto nossos clientes transmitirão à SERASA informações restritivas de seus
clientes inadimplentes, onde a mesma emitirá documento de Notificação ao Consumidor. Após
esta providência, o cliente devedor não quitando suas dívidas, o mesmo será incluído na base
PEFIN SERASA, onde são realizadas mais de 3.000.000 (Três milhões) de consultas dia.
Excelente ferramenta de recuperação de crédito. Em parceria exclusiva juntamente com o maior
provedor de informações da América Latina, a SEAPE oferece através do produto receba mais
fácil, a possibilidade de nossos clientes terem o melhor nível de recuperação de créditos não
pagos, superando o protesto cartorial, uma vez que as informações restritivas estarão disponíveis
a um maior número de clientes, principalmente ao setor financeiro, restringindo o crédito do
cliente devedor, obrigando-o a buscar nossos clientes para que se restabeleça teu crédito junto
ao mercado.

www.localize.inf.br
Desenvolvido para encontrar pessoas e empresas em todo território nacional, atendendo
escritórios de cobrança, advogados, grandes redes, este produto superou as expectativas de
nossos clientes, referente a sua assertividade.

