
Pague seu ALUGUEL
PARCELADO em até
12X e GANHE até 10%

do valor de volta

Baixe o aplicativo do PicPay no seu celular;

Faça o cadastro do seu usuário e cartão de crédito;

Acesse o boleto de aluguel da Mega Imóveis e copie o
código de barras;

No aplicativo do PicPay, selecione a
opção de pagamento de boleto;

Insira o código do boleto e escolha o número de parcelas
desejado;

Confira os valores e efetue o pagamento.

Durante esse período delicado que estamos vivenciando, a MEGA
IMÓVEIS não vem poupando esforços para buscar SOLUÇÕES.

Em parceria com o PicPay, criamos para você uma nova possibilidade de
pagamento do seu aluguel que pode garantir um alívio nas suas contas.

Agora, você pode parcelar o seu aluguel em até 12x no cartão de crédito
com o PicPay e ainda receber de volta um Cashback de 5% para
parcelamentos até 5x ou Cashback de 10% para parcelamentos a partir
de 6x. O Cashback é limitado à R$100,00 por usuário e válida para o
pagamento do 1º boleto somente.

Você pediuSolução?

Confira como é fácil e prático:



Detalhes e regras dos benefícios:

• Não poderá ser sacado na rede de caixas 24h ou ser feito TED
para outras contas correntes fora do ambiente PicPay;

• Não possui validade ou prazo para expirar;

• Você pode utilizar para fazer compras via aplicativo, pagar
pessoas ou contas na rede de estabelecimentos

credenciados PicPay;

• Pode ser utilizado para compras via QR Code na
 rede de máquinas parceiras, como Cielo e Getnet;

• Para usuários que possuam o PicPay Cart: também pode ser
utilizado para compras na função débito.

• Confira as taxas e valor final direto no aplicativo PicPay
antes de confirmar o pagamento;

• O PicPay reconhecerá o boleto gerado pela MEGA IMÓVEIS
e pagará o Cashback de 5% nos parcelamentos em até 5x e
Cashback de 10% nos parcelamentos a partir de 6x, limitado a
R$ 100,00 (cem reais) por usuário. Oferta válida para o
pagamento do 1º boleto somente.

• O Cashback será válido exclusivamente para parcelamento
de boleto com cartão de crédito. Se for utilizado saldo da
carteira PicPay ou pago à vista, o usuário não terá direito a
Cashback.

• As taxas para pagamento no cartão são cobradas pela
PicPay e não são de responsabilidade da MEGA IMÓVEIS.

• Não é necessário que o cadastro no aplicativo do PicPay seja
feito com os dados do inquilino titular do boleto. Sendo assim,
qualquer pessoa cadastrada no app poderá efetuar o
pagamento de um boleto MEGA IMÓVEIS.

Regras do PicPay para uso do cashback:


