Manual para criação de cartões com chip
Acesso MasterCard®

Informações importantes para a criação de cartões Acesso MasterCard®:
1º passo:
Informar a agência do cliente
É importante seguir as orientações técnicas exatamente como estão apresentadas no 2º passo a seguir.
A agência deve criar o layout do cartão no programa Adobe Ilustrator, com tamanhos e cores já definidos.
Isso evita atraso na geração das provas digitais.

2º passo:
Especificações técnicas para a agência
A agência deve seguir as seguintes orientações:
Na parte frontal do cartão:

B
A

A – Local fixo do chip dourado
B – Opcional: informação de que é um
cartão INTERNACIONAL

No verso do cartão:

A
B

A – Opcional: espaço para logo do parceiro.
Caso queira incluir, é obrigatório ter a
Central de Atendimento e URL do site

B – Obrigatório: logo da CIRRUS® para
cartões com saque

Informações importantes
- Tamanho do cartão: 8,5 cm x 5,4 cm
- Não use dourado ou preto como cores de fundo
- Caso o verso do cartão tenha código de barras, o espaço deverá ter o fundo branco
- O BIN, número e validade do cartão são apenas guias de referências. É preferível que a arte seja criada
sem essas informações
- O arquivo deve conter as imagens em alta resolução e em curvas (vetor)
- É obrigatório inserir a logomarca da Mastercard® e holograma
- É recomendável informar: “USAR NA FUNÇÃO CRÉDITO”
- Os arquivos de curvas e imagens devem ser enviados em .EPS ou .AI
- As fontes e imagens utilizadas no arquivo deverão acompanhar o material enviado. Outra opção é
converter em curvas
- Deixar sempre 1 cm de sangria fora da linha de corte para cada lado do cartão

Dados variáveis
Os dados variáveis (número do cartão, data de validade e nome) podem ser gravados das seguintes formas:

0000 0000 0000 0000
10/24

- Podem ser inseridos em alto relevo (dourado
ou prata) ou termo gravado (preto ou branco)

NOME SOBRENOME

0000 0000 0000 0000
NOME SOBRENOME

10/24
- Podem ser inseridos apenas em termo gravado
(preto ou branco)

0000 0000 0000 0000

- Podem ser inseridos apenas em termo gravado (preto ou branco)

10/24

Aplicação da logomarca do cliente
A logomarca pode ser inserida em qualquer área do cartão, respeitando a distância de pelo menos 2 mm
da borda e a inserção das logos da MasterCard® na frente, e Cirrus no verso.

Informações para criação de cartões na posição vertical
É importante respeitar a posição do chip no cartão. A logomarca da MasterCard® deve estar na frente do
cartão e o holograma pode ser inserido em qualquer outra posição, na parte frontal ou no verso.
Caso o background não dê contraste suficiente na logo da MasterCard®, use as seguintes opções:
Esfumaçado branco ou preto ao redor do logo

Linha de contorno branca ou preta ao redor do logo

3º passo:
Pré-aprovação do cartão
Após a criação do cartão, é necessário enviar para a Acesso o arquivo da arte nos seguintes formatos:
- Arquivo aberto e em curvas no formato .EPS ou .AI
- Arquivo no formato .PDF para visualização e aprovação da arte

