Última Atualização: 5 de novembro de 2020

Você pode encontrar detalhes sobre alterações em nossas tarifas e quando elas serão aplicadas em nossa
Página de Atualizações dos contratos. Você também pode ver essas alterações clicando em "Termos de
uso" na parte inferior de qualquer página da Web e, em seguida, selecionando "Atualizações dos
contratos".

Doméstica: uma transação que ocorre quando o remetente e o destinatário estão registrados ou
identiﬁcados pelo PayPal como residentes no mesmo país/território.

Internacional: uma transação que ocorre quando o remetente e o destinatário estão registrados ou
identiﬁcados pelo PayPal como residentes em diferentes países/territórios. Certos países são agrupados
para o cálculo das tarifas de transação internacionais. Para obter uma listagem de nossos agrupamentos,
acesse nossa Tabela de Agrupamento de Países/Territórios. Se quaisquer tarifas forem exibidas em
nossas páginas de tarifas em moedas que não sejam reais, elas serão cobradas no valor equivalente em
reais.

Tabela de Códigos de Países: podemos nos referir a códigos de duas letras de países/territórios em todas
as nossas páginas de tarifas. Para obter uma listagem completa de códigos de países do PayPal, acesse
nossa Tabela de Códigos de Países.

País/
Território Relevante
As tarifas publicadas abaixo se aplicam a contas do PayPal de residentes no seguinte país/território:

Lista de Países/Territórios

Brasil (BR)

Comprar com o PayPal
O uso do PayPal para pagar uma compra ou qualquer outro tipo de transação comercial é gratuito, exceto
quando envolve uma conversão de moedas.

Online ou na loja

Tarifa
Sem tarifas (quando nenhuma conversão de moedas estiver envolvida)

Vender com o PayPal
Quando você compra ou vende produtos ou serviços, faz qualquer outro tipo de transação comercial,
envia ou recebe uma doação de caridade ou recebe um pagamento quando você "solicita pagamento"
usando o PayPal, chamamos isso de uma "transação comercial".

Para ver a lista de tarifas de vendas, acesse nossa Página de Tarifas de Vendedor do PayPal.

Conversões de Moedas
Quando as transações exigem uma conversão de moedas, o PayPal contrata um banco licenciado para
realizar a conversão de moedas. Para obter informações sobre a conversão de moedas, consulte o
contrato do usuário.

A taxa de câmbio é determinada com base nas taxas disponíveis no mercado, e o PayPal aplica a Tarifa de
Conversão de Moedas à taxa de câmbio. A tarifa depende do tipo de conversão de moedas, da seguinte
forma:

Conversão de pagamentos quando recebidos em outra
moeda
Inclui Pagamento em Lote:

Tarifa
3,50% acima da taxa de câmbio base (para formar a taxa de câmbio da transação)

Conversões em todos os outros casos
Tarifas para todas as outras conversões de moedas (por exemplo, ao enviar pagamentos que não
sejam em BRL):

Tarifa
4,50% acima da taxa de câmbio base (para formar a taxa de câmbio da transação)

Transferências do PayPal
Normalmente, você poderá transferir recursos do PayPal por transferências padrão para sua conta
bancária adicionada.

Observação: para obter listagens lista de tarifas de transferência de contas comerciais, acesse a Página de
Tarifas de Vendedor do PayPal.

Transferir saldo de uma conta pessoal do PayPal

Transferência para

Tipo de Transferência

Tarifa

Conta bancária

Padrão

Sem Tarifas

Outras Tarifas do Consumidor
Abaixo estão as tarifas associadas a eventos, solicitações ou ações que podem acontecer quando você usa
sua conta.

Outras Tarifas

Atividade

Descrição

Taxa

Essa tarifa é cobrada quando um
usuário tentar uma transferência
Devolução Bancária em

do PayPal e falhar devido a

Transferência do PayPal

informações da conta bancária
ou informações de entrega
incorretas.

Sem Tarifas

