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Conheça o PagSeguro 

Cliente New Perception tem opção de ter este meio de pagamento instalado sem 
custos extras em suas lojas virtuais 

O PagSeguro, do grupo UOL, é um dos mais seguros meios de pagamento online da 
atualidade, ele aceita TODOS os tipos de cartões, além de boletos, e qualquer outro 
meio de pagamento existente. Por esta razão, ele oferece comodidade tanto para os 
compradores, quanto para os vendedores. 

Sua taxa é de 5% + 0,40 sobre o valor do pedido, ele não cobra mensalidade ou 
qualquer outra taxa. O PagSeguro funciona da seguinte maneira: ao realizar uma 
compra o dinheiro é transferido para sua conta PagSeguro, entretanto, fica bloqueado 
por 15 dias, após esse período você pode transferir este dinheiro para sua conta. 

Mesmo que o vendedor venda algo parcelado, o PagSeguro assume o risco e paga a 
vista. 

Toda vez que uma compra é efetuada utilizando o PagSeguro como meio de 
pagamento, você recebe um e-mail confirmando o pagamento. 

O cliente tem até 14 dias após a confirmação do pagamento para abrir uma disputa, 
uma disputa nada mais é do que um jeito amigável de se chegar à um acordo entre o 
vendedor e o comprador, pode-se abrir uma disputa quando o vendedor ou a loja 
virtual não cumprem com o que foi acordado no momento da compra, por exemplo:  

-O produto é entregue com defeito; 

-O produto não é entregue; 

Depois de 7 dias da abertura da disputa, se nenhum acordo foi estabelecido, o cliente 
pode solicitar a moderação do PagSeguro e esta intermediará as negociações. Após 
encerrar a disputa ela n poderá mais ser reaberta. 

 

Para maiores informações sobre este meio de pagamento, entre em contato 
diretamente com o PagSeguro através dos meios abaixo: 

Acesse o website: www.pagseguro.uol.com.br 

Ou ligue: (11) 5627-3440 
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