MANUAL BÁSICO - PAG SEGURO

1) CRIAR CONTA:
Acessar o link abaixo, preencher os dados e confirmar!

https://pagseguro.uol.com.br/registration/registration.jhtml?tipo=cadastro#!empresarial

2) TOKEN:
Para obter o token de segurança do PagSeguro acesse o site com seu login e a senha siga os
passos:
- Clique em Preferências e depois em Integrações;
- Em seguida clique no botão "Gerar novo Token".

3) VALIDAR CONTA BANCÁRIA:
1. Acesse sua conta PagSeguro;
2. Selecione o menu “Transferência” e depois a opção “Conta bancária”;
3. Clique em “Verificar Agora”;
4. Preencha corretamente todos os campos com os dados bancários (importante: se você
possui uma conta Empresarial no PagSeguro, cadastre uma conta bancária jurídica) e clique
em “Continuar”;
5. Verifique se os dados estão corretos e clique em “Continuar”;
6. Sua conta corrente foi cadastrada;
7. Você receberá um e-mail confirmando o cadastro da conta corrente em sua conta
PagSeguro e os próximos passos para verificação;
8. Em até 4 dias úteis serão depositados dois valores de R$ 0,01 até R$ 0,99 cada na conta
corrente informada;
9. Assim que receber os depósitos, você retorna ao PagSeguro e nos informa quais valores
foram depositados.
Para informar os valores depositados:
Clique em “Confirme sua conta” ou acesse o menu “Transferência” e selecione a opção “Conta
bancária”;
Preencha os 2 campos com os valores de R$ 0,01 até R$ 0,99 centavos informados em
seu extrato bancário detalhado;
Clique em “Enviar”;
Sua conta PagSeguro será verificada com sucesso.

4) DICAS DE ACESSO:
Acessar pagseguro.uol.com.br
Fazer login informando e-mail e senha:
SALDOS:
1. Saldo disponível é o dinheiro que você pode transferir para sua conta bancária.
2. Valor a receber é o valor aguardando liberação de acordo com o seu plano de recebimento.
3. Valor bloqueado é quando você solicitou a transferência para o banco.

TRANSFERIR VALORES PARA SUA CONTA BANCÁRIA:
1. Acesse sua conta PagSeguro..
2. Clique em “Minha Conta”.
3. Selecione no menu esquerdo a opção "Transferência" e clique em "Conta bancária".
4. Selecione uma das contas bancárias que você já validou (verificação de conta via depósito
bancário).
5. Informe o valor a ser transferido.
6. Clique em "Continuar".
Confirme se os dados da transferência estão corretos e clique em "Continuar". Pronto em até 3
dias úteis (este prazo depende do seu plano com o Pag Seguro) após a solicitação do pedido
esse dinheiro estará disponível na conta bancária informada para saque.
**IMPORTANTE: A transferência para conta bancária pode ser feita 1 solicitação gratuita por
dia. A partir da 2ª solicitação no dia, será cobrada uma tarifa por cada solicitação.

TAXAS E TARIFAS – ESCOLHA AS TAXAS E TARIFAS QUE SERÃO APLICADAS NAS
SUAS VENDAS.
1. Acesse sua conta PagSeguro;
2. Clique em “Minha Conta”;
3. Clique em “Minha Conta” novamente no menu esquerdo.
3. Clique em “Taxas e Tarifas”;
4. Verificar o plano atual selecionado em Vendas pela Internet e escolher as opções desejadas.

PREFERÊNCIAS
- Personalização:
1. Acesse sua conta PagSeguro;
2. Clique em “Minha Conta”;
3. Clique em “Personalização”;
4. Insira logotipo e escolha cores;
- Recebimentos: determine quais as formas de pagamento serão aceitas para as suas
vendas.
1. Acesse sua conta PagSeguro;
2. Clique em “Minha Conta”;
3. Clique em “Recebimentos”;
4. Clique em habilitar ou desabilitar a forma de recebimento;

5) AJUDA PAG SEGURO:
Telefones: 0800-728-2164 (Ligações de Telefone Fixo) / 4003-9604 (Ligações de Celular)

