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Guia de Referência da Tabela de Faixa de 
Contas de BIN Simplificada 

A Tabela de Faixa de Contas de BIN Simplificada da Mastercard contém faixas de contas de emissão válidas e 

ativas da Mastercard atualizadas, que podem ser usadas para fins de encaminhamento de autorização e 

prevenção de fraudes. A Tabela de Faixa de Conta de BIN Simplificada, disponível em sites mastercard.com 

selecionados, é destinada para uso de estabelecimentos comerciais e terceiros da Mastercard. Uma versão de 

API está disponível por meio de Desenvolvedores da Mastercard e inclui informações mais detalhadas. 

Adquirentes e Processadores devem continuar a utilizar a Tabela de BIN existente que recebem diretamente da 

Mastercard.  

A tabela a seguir relaciona os campos e a descrição dos elementos da Tabela de Faixa de Contas de BIN 

Simplificada disponível no site mastercard.com. O arquivo (um zip de um txt) é atualizado a cada 24 horas. 

Nome do Campo Comentários/Descrição 

COMPANY NAME [NOME DA EMPRESA] Nome do Cliente. 
ICA Número ICA da Mastercard. 
ACCOUNT_RANGE_FROM [FAIXA DE 
CONTA DE] 

Faixa Baixa de Contas Principais (apenas ativas). O número de conta 

mais baixo possível que pode ser identificado dentro dessa faixa de 

contas de autorização. 
ACCOUNT_RANGE_TO [FAIXA DE CONTA 
PARA] 

Faixa Alta de Contas Principais (apenas ativas). O número de conta 

mais alto possível que pode ser identificado dentro dessa faixa de 

contas de autorização. 
BRAND_PRODUCT_CODE [CÓDIGO DO 
PRODUTO DA MARCA] 

O Código de Produto da Marca associado à faixa de conta. 

BRAND_PRODUCT_NAME [NOME DO 
PRODUTO DA MARCA] 

O Nome do Produto da Marca associado à faixa de conta.  

ACCEPTANCE_BRAND [MARCA DE 
ACEITAÇÃO] 

Marca de Aceitação (por exemplo, Mastercard, Cirrus) 

COUNTRY [PAÍS] Código do País de Emissão.  O Código do País Licenciado associado à 

faixa de conta. 

 
Para perguntas sobre a Tabela de Faixa de Contas de BIN, envie um e-mail para 
BIN_Inquiries@mastercard.com.  
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