INSTRUÇÕES
DE PAGAMENTO
INTERNACIONA

ECONOMIZE TEMPO
E DINHEIRO EM
SEUS PAGAMENTOS
INTERNACIONAIS
TransferMate é um método de
pagamento fácil de usar que
oferece uma maneira segura,
rápida e acessível de fazer
seus pagamentos de educação
internacional de todo o mundo.

“ENTÃO, O QUE
TEM PARA MIM?”
Sem taxas internacionais de
remetente/destinatário
Taxas de câmbio preferenciais

Atendimento ao cliente 24 horas

TRANSFERMATE
AJUDA FAMÍLIAS
INTERNACIONAIS
A REDUZIR
ATRASOS E TAXAS
DE PAGAMENTO

Os pagamentos são lançados
rapidamente na sua conta de
estudante
Uma maneira mais segura e fácil
de pagar

“PARECE BOM.
ENTÃO, COMO FAÇO
UM PAGAMENTO?”

PASSO
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Faça login na sua Conta de Estudante.
Vá para a guia Efetuar Pagamento e verifique o Saldo da conta atual.
Selecione TransferMate no menu suspenso método de pagamento.
Selecione o país de onde você está pagando e clique em Revisar taxa.
Selecione seu método de pagamento preferido ( transferência
bancária ou carteiras eletrônicas).
• Insira os detalhes do pagador, confirme as informações de pagamento
e inicie seu pagamen.
•
•
•
•
•

• Se você estiver pagando por transferência bancária, você receberá
as instruções bancárias por e-mail. Faça seu pagamento na conta
bancária indicada.
• Se você optou por pagar através de sua carteira eletrônica preferida,
siga as instruções apresentadas on-line.
• Envie apenas o valor indicado na sua fatura do aluno.
• Inclua seu número de referência de transação exclusivo com o
pagamento.
NOTA: Estudantes brasileiros, chineses, sul-africanos e indianos
deverão enviar documentos comprovativos, que podem ser facilmente
carregados na plataforma.
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• Assim que a TransferMate receber seu pagamento, ele será enviado
para sua instituição.
• Seu pagamento será lançado automaticamente na sua Conta de
Estudante.
• A confirmação do pagamento postado será enviada por e-mail para
você e para o instituto.

Alternativamente, aqui está um link para todos os suportes de contato local da TransferMate em todo o
mundo, incluindo acesso ao CHAT AO VIVO - https://transfermateeducation.com/en/contactus.aspx

Se você tiver dúvidas relacionadas ao pagamento,
entre em contato com a TransferMate em:
P: 08008920072 | E: edu@transfermate.com
Skype: international.student.payments
www.transfermateeducation.com

TransferMate é uma solução de pagamento regulamentada globalmente.
Veja nossos regulamentos em:
www.transfermate.com

