Política de Formas de Pagamento
Você pode adquirir nossos produtos de muitas maneiras e com total facilidade e acima de tudo segurança!
Escolha entre as diversas formas de pagamento que Malas Giglio oferece a você:
1. CARTÕES DE CRÉDITO e DÉBITO
Aceitamos os cartões de crédito:
A Malas Giglio aceita cartão das bandeiras Visa e Master Card para os clientes que visitam nossas instalações.
Parcelamos as suas compras em até 3X sem juros.
Ao optar por cartão de crédito como forma de pagamento, você também poderá parcelar suas compras de
acordo com o valor do seu pedido e com as condições oferecidas no site diariamente. Verifique atentamente a
ficha dos produtos.
Importante
* Se seu cartão de crédito possui um limite de compras estabelecido por sua administradora. Para que seu pedido
seja aprovado, é necessário que o limite disponível em seu cartão seja igual ou superior ao valor total da compra
e não de cada parcela. Sendo assim, alguns pedidos poderão ser recusados por ultrapassarem esse limite, não
cabendo à Malas Giglio a responsabilidade pela não aprovação;
Toda a operação de pagamento é feita em ambiente totalmente seguro.
3. BOLETO BANCÁRIO
Esta opção de pagamento permite parcelamento para clientes já cadastrados e após consulta.
A confirmação de pagamento é feita automaticamente pelos bancos em até 3 (três) dias úteis, sendo assim, não
é preciso enviar-nos qualquer notificação. Se você pagar seu boleto bancário com cheque, acrescente mais 4
(quatro) dias úteis ao prazo de entrega de seu pedido. Este período corresponde ao tempo para confirmação do
recebimento do valor por parte do banco.
4. DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
Trabalhamos com – Banco do Brasil, Santander e Unibanco.
Todos os dados da nossa empresa serão fornecidos no momento do fechamento do pedido. O valor a ser
creditado, deverá ser exatamente o valor do pedido acrescido do valor do frete, como descrito no "valor total"
com a finalização da compra.
A confirmação de pagamento poderá ocorrer em até 2 dias úteis, dependendo da forma escolhida para remessa
de valores.
Caso haja qualquer dúvida, informe sempre o número do seu pedido, nossa equipe estará pronta para auxiliá-lo
a desfrutar de uma compra segura e prazerosa.
OBSERVAÇÃO:
* Todo pedido sem confirmação de pagamento num prazo de 3 (três) dias será automaticamente cancelado.
VISITE-NOS E BOAS COMPRAS!

