POLÍTICA DE TARIFAS E FATURAMENTO

Plano de Adesão ao meio de pagamento
O meio de pagamento adotado por nossa plataforma é variável de acordo com
a forma e o prazo de recebimento dos valores pelo vendedor.
Frisamos que, em todos os casos, só liberamos o pagamento quando o
comprador confirma que recebeu o produto do vendedor em sua residência ou
local designado para entrega. Adotamos essa postura por uma questão de
prevenção e segurança de nossa plataforma.
Na aderência aos nossos planos de vitrine virtual, você terá condições de
pagamento diferenciadas.
Taxa de 0% na confirmação de recebimento + 8 dias: Nessa categoria você
não pagará nenhuma taxa de administração e só receberá o valor da venda
quando o produto for marcado como recebido pelo comprador, mais oito dias
(prazo para o exercício do direito de arrependimento).
Taxa de 0% em 30 dias da transação, considerando que as entregas são
realizadas bem antes desse prazo: Nessa categoria você não pagará
nenhuma taxa de administração e receberá o valor da venda em trinta dias após
a data da efetivação do pagamento pelo comprador.
Taxa de 6% em 5 dias: Nessa categoria você pagará uma taxa de 6% para
liberação do valor em 05 (cinco) dias.
Taxa de 9% em 15 dias da transação (com possibilidade de requisitar
adiantamento até esta data): Nessa categoria você pagará uma taxa de 9%
para liberação do valor em 15 (quinze) dias.
Taxa de 12% na hora (máximo risco de chargeback – verificar a real
possibilidade com o quanto eles estão cobrando de taxa): Nessa categoria
você pagará uma taxa de 12% para liberação do valor imediata.
Boleto – valor fixo de R$ 3,99: Nessa categoria você receberá diretamente na
conta-carteira vinculada o valor do boleto que ficará disponível a partir da
compensação.
Todos os valores ficam retidos e seguros em uma conta-carteira, a partir da
liberação da taxa, cumprindo qualquer um dos requisitos escolhidos acima. A
transferência do valor será liberada a partir do momento que o requisito escolhido
for cumprido, tendo como única limitação na titularidade da conta corrente a ser

transferido o valor. Essa conta corrente precisa ser da mesma titularidade do
cadastro no site, conferindo-se a partir do CPF, RG e outros dados.

