TABELA DE TARIFAS E
REMUNERAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES
COD

EVENTO

TARIFA

OBSERVAÇÕES

1

Transação de venda por canal de
Produtor

4,90%

Calculado sobre o valor do produto
e paga pelo Produtor

2

Transação de venda por canal de
Aﬁliado

8,90%

Calculado sobre o valor do produto
e paga pelo Produtor

3

Tarifa sobre parcelamento em até
12 meses

4

Tarifa sobre parcelamento
(modalidade cartões sem limite)

2,923% a.m

Calculada sobre o valor do
produto, relativa ao nº de meses
de parcelamento, e paga pelo
Comprador

2,923% a.m

Calculada e cobrada sobre cada
parcela faturada e paga pelo
Comprador

Tarifa ﬁxa de

5

Desbloqueio antecipado de ganhos
com venda

6

Tarifa de serviço de solicitação
transferência de ganhos para conta
bancária

7

Tarifa sobre Recuperação de
Vendas Perdidas (RVP)

8

Assinaturas SAFE VÍDEO

2,99%
sobre valor
solicitado+
0,1% ao dia de
antecipação

R$ 9,00
por evento

20%

R$ 3,99
por aluno

Calculado sobre o valor de ganhos
ainda indisponíveis para saque,
solicitado pelo Produtor ou
Aﬁliado.

Tarifa a ser deduzida do valor de
transferência solicitado pelo
Produtor ou Aﬁliado
Tarifa calculada sobre o valor do
produto e cobrada adicionalmente
à tarifa (1) ou (2), conforme o canal
de venda. É necessária a adesão ao
serviço para que o mesmo seja
executado e cobrado
Taxa cobrada por aluno inscrito,
paga pelo Produtor do conteúdo.

IMPORTANTE:
●
●
●
●
●
●

Os preços acima podem ser alterados a qualquer momento, sem prévio aviso, passando a valer a partir da data
de alteração.
As tarifas (1), (2) e (7) serão automaticamente deduzidas dos ganhos com vendas de cada fatura, dos Produtores,
sendo creditado nos respectivos extratos ﬁnanceiros o valor líquido de cada fatura paga;
As tarifas (6) e (8) serão deduzidas do extrato ﬁnanceiro de Produtor ou Aﬁliado (conforme o caso), no momento
de sua ocorrência.
A tarifa (5) será calculada e deduzida do extrato ﬁnanceiro de Produtor e Aﬁliado na mesma data da solicitação de
desbloqueio antecipado;
As tarifas (3) e (4) são devidas pelo Comprador à EDUZZ, sendo cobradas diretamente dele quando do
processamento das transações junto aos Parceiros de Pagamento.
Alguns produtos e serviços oferecidos pela EDUZZ podem ter taxas personalizadas e/ou exclusivas de acordo
com o seu conteúdo e características. Para maiores informações, acessar as condições negociais de cada produto
em seus respectivos links e páginas de acesso.

