
A partir de 01/10/2021, teremos novas condições para o seu pacote de E-commerce.

CONFIRA AS NOVAS CONDIÇÕES DO SEU PACOTE DE E-COMMERCE

Mensalidade R$ 28,00 
Sua mensalidade permanece a mesma, sem reajustes

SEU PACOTE: GETPAY BÁSICO

O que está incluso no seu pacote?
60 transações de cartão (crédito ou débito) com todos os serviços inclusos:

Solução de Antifraude: Para todas as transações do seu E-commerce. Mais segurança para o seu negócio.

Link de pagamento Getpay: Flexibilidade para envio de cobranças a distancia para seus clientes.

Transações Excedentes:
Preço das transações excedentes à franquia e dos serviços não inclusos no pacote (PIX, Boleto, QR Code): 

R$ 0,50 por transação.
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SEGUE MAIS DETALHES DAS REGRAS DO SEU PLANO:
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MENSALIDADE* = R$ 28,00 
Franquia: 

Transações Inclusas 
na mensalidade

Valor por transação 
se ultrapassar a 

franquia
Descrição

Serviços do Pacote

Cartão de Crédito/Débito e/ou Link 
de Pagamento Getpay = Incluso 

Antifraude em 100% das transações 
de crédito

60 R$ 0,50

Outros meios de Pagamento = Pix, 
QrCode/Wallets, Boleto

0 R$ 0,50

Serviços Agregados – NÃO DISPONIVEIS NESSE PACOTE

Cofre não disponível para habilitação

Renovação de Cartão (ABU) não disponível para habilitação

Todas as transações de cartão enviadas via site do cliente para a Getnet são tarifadas (aprovadas ou não).
As transações de cartão enviadas via link de pagamento para a Getnet, são tarifadas somente quando 
aprovadas.
Boletos são tarifados por emissão e não pagamento.

Cliente escolhe o tipo de Checkout (tela de finalização do pagamento): iFrame (ambiente Getnet PCI), API 
(transparente) ou Responsivo (exclusivo mobile/app).

Para boleto e PIX: Necessário convenio com Banco Santander. 
Antifraude em todas as transações de cartões para maior segurança do seu negócio.
Geração do Link de Pagamento para vender pelo WhatsApp, e-mail, sms ou Redes Sociais: incluso no pacote 
SEM CUSTO ADICIONAL.

*Cobrada no 2º dia útil do mês, independente de realizar transações e com Cliente status Ativo ou Inativo

Cofre não disponível para habilitação


