FAÇA PAGAMENTOS
INTERNACIONAIS DE TAXAS
EDUCACIONAIS COM O FLYWIRE
Com a confiança de milhares de estudantes em todo o mundo, o Flywire
é o modo mais seguro e eficiente de efetuar pagamentos internacionais
de taxas educacionais para instituições no mundo inteiro.

UMA MELHOR EXPERIÊNCIA DE PAGAMENTO
PARA VOCÊ
EVITE TAXAS INESPERADAS
Encargos bancários podem resultar em uma variação negativa na sua conta quando
o pagamento tiver sido recebido pela instituição. O Flywire garante que a sua
mensalidade ou anuidade seja sempre repassada integralmente.

PAGUE EM SUA MOEDA LOCAL
Evite encargos bancários desnecessários e obtenha taxas de câmbio favoráveis.

RASTREAMENTO DE PAGAMENTO
Receba e-mails e mensagens de texto com atualizações de status do seu pagamento
ou crie uma conta Flywire e rastreie seu pagamento 24 horas por dia.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Aproveite o atendimento ao cliente multilíngue por telefone, chat ou e-mail.

POR QUE SUA INSTITUIÇÃO USA O FLYWIRE
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO FACILITADA
Pagamentos internacionais podem ser difíceis de serem identificados. Com o Flywire,
sua instituição sempre poderá identificar e relacionar o seu pagamento com a sua
conta.

VISIBILIDADE DO PAGAMENTO
Sua instituição poderá acompanhar o pagamento desde o início até o depósito
na respectiva conta.

COMUNICAÇÃO DIRETA
O Flywire mantém comunicação direta para que qualquer problema possa ser
solucionado de maneira rápida e fácil.

COMO EFETUAR OS PAGAMENTOS
Pagar mensalidades e anuidades com o Flywire é seguro, rápido e conveniente. Siga os
passos abaixo para enviar seu pagamento:

1. INÍCIO

Acesse flywire.com/mypayment, clique em “Fazer um pagamento”, e depois, em “Pagar”. Insira o nome
da instituição que receberá o pagamento, seu país de origem e o valor do pagamento.”

2. SELECIONE O MODO DE PAGAMENTO

Veja as opções de pagamento disponíveis e selecione o modo que preferir. As opções poderão incluir
transferência bancária, cartão de crédito/débito em sua moeda local, pagamento eletrônico ou ainda
outras opções locais.

3. INSIRA SEUS DADOS

Algumas informações básicas para iniciar o processo de pagamento. Incluiremos estas informações
junto com seu pagamento para facilitar a identificação por parte da instituição.

4. EFETUE O PAGAMENTO

Siga as instruções fornecidas para enviar fundos ao Flywire pelo método de pagamento que você
escolheu.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS Siga as instruções fornecidas para enviar o pagamento. A critério do seu
banco, o pagamento poderá ser feito on-line, pessoalmente ou por telefone.

CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO Insira on-line os dados do seu cartão para concluir o pagamento em sua
moeda local.

Observação: Outras opções locais de pagamento poderão estar disponíveis dependendo do seu país de origem.

5. RASTREIE E CONFIRME

Receba e-mails e mensagens de texto em cada etapa do processo, inclusive uma confirmação
quando seu pagamento for recebido. Você também pode criar uma conta Flywire e rastrear seu
pagamento on-line 24 horas por dia.

FAÇA PAGAMENTOS HOJE MESMO!

flywire.com/mypayment
DÚVIDAS? support@flywire.com / flywire.com/help

