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Meios de pagamento
Oferecemos várias formas de pagamentos entre outras PagSeguro, PayPal,
MercadoPago, Moip, Boleto bancário MEGAMAILING, Boleto PagSeguro, Stripe,
Transferência bancaria.
Cartão de crédito
Cartão de debito

Transferência
ou depósito

Tempo* de
envio** das
licenças

PagSeguro

✓

No dia da compra*

PayPal

✓

No dia da compra*

mercado pago

✓

No dia da compra

Moip

✓

No dia da compra*

Boleto Bancário
MEGAMAILING

✓

D+1 / D+2

Boleto MercadoPago

✓

✓

Após confirmação
MercadoPago

Boleto PagSeguro

✓

✓

Após confirmação
PagSeguro

Stipe

✓

No dia da compra*

Ted

✓

No dia da compra*

Doc

✓

D+1 / D+2

• Tempo*: Prazo máximo de até 24h após a compra no nosso site.
• Envio**: Envio por e-mail (As licenças são enviadas no e-mail usado na realização da
compra. Por exemplo se você pagou com PagSeguro você recebera as licenças no email cadastrado e usado na sua conta PagSeguro).
• D+1: Um dia útil
• D+2: Dois dias uteis
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Quero dividir meu pagamento, posso?
• Sim, você pode dividir o seu pagamento se você pagar com o seu cartão de crédito
com a PayPal, MercadoPago, Moip, PagSeguro.
• Dependendo da operadora que você escolher, você poderá dividir em até 24 vezes.
• Posso dividir meu pagamento se eu pagar com boleto bancário? Não.
• No entanto você terá 10% de desconto com o cupom obrigado10 para pagamentos
com boleto ou transferência bancaria.

Como pagar?
(aonde devo ir no site para realizar um pagamento)
• Na página HOME (https://megamailing.com.br/) do site, selecione o plano que lhe
interesse e clique em comprar.
OU
• Clique na aba COMPAR do site (https://megamailing.com.br/extrator-de-emails/) e
selecione o plano desejado.
FEITO ISSO
Clique na imagem do produto.

Existe DUAS OPÇÕES para comprar o programa.

1°OPÇÃO:
Você pode comprar o programa megamailing usando um link de pagamento disponível no
nosso site com PagSeguro, Boleto PagSeguro, PayPal, MercadoPago.
Os links de pagamentos se encontram na descrição do produto.
Os links de pagamentos não permitem a inserção de cupons de desconto.
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Pagar com boleto bancário MEGAMAILING
2° OPÇÃO:
Se você quer pagar com o boleto bancário, Ted, Doc, Moip, Stripe, PagSeguro,
MercadoPago, PayPal ou se você quer usar um cupom de desconto, USE ESSA
SEGUNDA OPÇÃO DE PAGAMENTO.
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• Selecione o produto.
• Clique em comprar.
• Clique em ver carinho.

• Se você tiver um cupom de desconto, insere o código do cupom.
• Clique em aplicar cupom.
• Clique em atualizar carinho.

• Clique em fechar compra.
• Preenche o formulário.
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• Selecione o meio de pagamento.
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• Clique: Li e aceito os termos e condições.
• Clique em finalizar compra.

Você será redirecionado para uma página segura da operadora (PagSeguro, Moip, PayPal,
Stripe, MercadoPago).
• De agora para diante apenas segue as instruções da operadora que você escolher para
finalizar o seu pagamento.
• Assim que seu pagamento for efetuado receberemos um aviso da operadora.
• O seu pedido será enviado por e-mail em até 24h.
• Os pedidos são processados no mesmo dia.

A PagSeguro (ou outra operadora) me pede uma senha?
Não tenho essa senha. O que fazer?
• Se uma senha está sendo pedido, significa que a operadora tem o seu e-mail
registrado.
• Em algum momento o seu e-mail foi usado com essa operadora.
• Talvez você não lembra, mas você ou um parente seu já uso o seu e-mail para realizar
uma compra ou um cadastro com essa operadora.
• Por isso uma senha foi criada e você não lembra.
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• Nesse caso clique em esqueci a minha senha, você recebera uma nova senha no seu
e-mail.
OU (opção mais rápida)
• Compre o nosso produto usando uma outra conta de e-mail que nunca foi usada na
operadora.
• Você precisara criar uma senha (não esquece de anotar a senha 😉).

A minha compra foi recusada ou cancelada.
Porque? Ou que fazer?
• Uma compra pode ser recusada pela sua operadora de cartão por saldo insuficiente,
problema de segurança, não autenticação dos seus dados, falha de transmissão entre a
operadora e a bandeira do cartão, falha internet, ou outros motivos. Na dúvida ligue
para a bandeira do seu cartão.
• Nesse caso tenta novamente com outra operadora (PayPal ou Stripe por exemplo).
• Se der falha de novo use a opção de pagamento pagar com transferência, ou Boleto
bancário.
• Além do mais você terá direito à 10% de desconto com o cupom obrigado10.

Paguei, em quanto tempo vou receber as chaves de ativação do
programa?
• Assim que a compra for realizada e aprovada pela operadora de cartão de crédito ou
débito você recebera em até 24h as suas chaves de ativação do programa por e-mail.
• As chaves do programa são enviadas no e-mail usado na compra.
• Caso você pagar via Boleto bancário ou transferência pedimos que envie o
comprovante de pagamento pelo WhatsApp (61) 9 8343-4292.
• Disponibilizamos em até 24h as chaves de ativação.

Aonde posso comprar créditos de envio?
• Na aba COMPRAR do site www.megamailing.com.br tem todos os planos.
• Escolhe o seu plano, e realize a sua compra conforme o passo a passo página 4.
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Não consigo fazer a compra pela PagSeguro (ou outra operadora*),
porque isso acontece? O que posso fazer?
• Esse tipo de situação pode acontecer. Não é nada grave.
• Se por exemplo você pago com a PagSeguro e que o seu pagamento foi recusado,
tente novamente com a MercadoPago, PayPal, Stripe ou Moip.
• Se depois de duas ou três tentativas não funciona, não perca mais tempo.
• PAGUE COM BOLETO BANCÁRIO OU realize uma transferência bancaria na
nossa conta.
• E simples, não terá erros.
• PARA PAGAR COM BOLETO BANCÁRIO VAI NA PÁGINA 4, 2° OPÇÃO.
• Envie o seu comprovante de pagamento pelo WhatsApp (61) 9 8343-4292.
• Você recebera as suas chaves de ativação em até 24h.
Outra operadora*: Paypal, MercadoPago, Moip, Stripe

Pagar com transferência bancaria:
•
•
•
•
•

Para PAGAR COM TRANSFERÊNCIA BANCARIA vai na página 4, 2° opção.
Escolhe Transferência Bancaria.
Você terá acesso aos nossos dados bancários.
Envie o seu comprovante de pagamento pelo WhatsApp (61) 9 8343-4292.
Você recebera as suas chaves de ativação em até 24h.

Contato :
Email: contato@megamailing.com.br
Phone: (11) 3230-8211 / (61) 3031-1640
WhatsApp (61) 9 8343-4292
Fax: +33 09 72 12 91 82 (Europa)
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