LISTA DE OPÇÕES PARA CRIAÇÃO DE SITES DE CASAMENTO
(Valores pesquisados em 08 de maio de 2018 e podem ser alterados a qualquer momento)
Site

https://www.zankyou.com

https://noivos.casar.com

https://www.nosvamoscasar.com.br

https://www.icasei.com.br

Valor para 12 meses de site

Taxas para transferência

O site de casamento é GRÁTIS,
disponível para os noivos por
12 meses a partir da data de
criação.

3 Transferências Gratuitas no
Pacote Premium e 1 Gratuita
no Pacote Básico. *O custo
por transferência extra é de
R$8,00 por transação.

Tempo para transferência

Taxas no boleto

Taxas no cartão

Boletos: 0,89% + R$2,99
sobre o valor do presente.

Cartões de Crédito e de
Débito A Vista:
4,89%sobre o valor do
presente, ou 4,65% no
Pacote Premium.

PLUS: 6x 16,33 ou MASTER:
Saques ilimitados sem tarifa
6x 23,92 ou VIP
Receba todos os presentes em dinheiro em 3
adicional. Parcelamento em
CONCIERGE: 6x 69,83 para
dias.
até 6 vezes para os convidados.
pacotes de 12 meses
Grátis - Gratuito por 6 meses ou
Premium Todos os recursos disponíveis
por 3x R$ 13,30

Cartão de crédito 30 dias / Boleto 30 dias /
PayPal imediato

Taxas pelo PayPal

A taxa da transação
cobrada pelo Casar é de
4,2%, sendo 3,2% do
PayPal e 1% do Casar.
Boleto 6,5% + Tarifa fixa de
R$ 1,00 por transação
aprovada.

Cartão de crédito
8,39% + Tarifa fixa de
R$ 1,00 por transação
aprovada.

PayPal 7,99% + Tarifa
fixa de R$ 1,00 por
transação aprovada.

Prazo: Os noivos recebem em 2 dias* úteis,
contados da data de solicitação do resgate, já
0,99% (por boleto pago) +
descontadas as taxas. Caso o 2º dia corrido
iCasei Trial: GRÁTIS, TESTE
A primeira solicitação de
R$ 2,99 (por boleto pago)
seja um sábado, domingo ou feriado, a
POR 10 DIAS iCasei Smart: 6x resgate é isenta de tarifa de
Obs. Caso a tarifa seja paga
transferência será realizada no dia útil
0,99% (por transação) +
R$ 19,98 iCasei Classic: 6x
transferência e a partir da
pelos convidados será
subsequente. * Nas compras realizadas
4% (por transação)
R$28,32 e iCasei Black: 6x
segunda é cobrado o valor de
cobrado 4% a mais e não
através de cartão a liberação do crédito
R$39,98.
R$ 8,00.
será cobrada a taxa de
ocorrerá em 10 dias.* Nas compras realizadas
R$2,99.
através de cartão a liberação do crédito
ocorrerá em 10 dias.*

https://site.wedy.com

GRÁTIS Funções limitadas
Por tempo ilimitado. PLANO
SUBLIME: Em até 12x de R$
15,80. PLANO ROYAL: Em
até 12x de R$ 60,00.

https://www.casare.me

Teste grátis por 10 dias. PLUS:
6x
R$18,32. PLUS RADIO: 6x
R$24,98. PREMIUM: 6x
R$34,98.

As taxas variam conforme o pacote de
funcionalidades. No pacote grátis, a taxa será de
5,99%, no pacote sublime a taxa será de 4,95% e no
pacote royal será de 3,99%. Os conviados poderão
adquirir os presentes via boleto ou cartão.

Tarifas de transferência do
resgate
GRÁTIS

Após os 15 dias de prazo da operadora de
cartões, você recebe os presentes em dinheiro.

Tarifa bancária de 4,01% (por transação) + taxa
administrativa de 0,98% (por transação)

http://prontocasei.com.br/

https://www.casamentos.com.br

PAGAMENTO À
VISTA: tarifa Bancária
Pagamentos por boleto serão transferidos em
por transação: 4% +
PLANO GRÁTIS por tempo
2 dias. Pagamentos à vista por cartão serão
tarifa do site por
tarifa Bancária por
ilimitado. PLANO PRATA: R$ Pedido de Saque: R$ 8,00 (por
transferidos em 30 dias. E pagamento
transação: 2.5%
transação: 4% + tarifa do site
149,90. PLANO OURO: R$
saque)
parcelados em 3x pelo cartão serão
PAGAMENTO À
por transação: 2.5%
239,90.
transferidos em parcelas após 30, 60 e 90
PRAZO: tarifa
dias.
Bancária por transação:
4.8% + tarifa do site
por transação: 2.5%
Não apresenta dados para essa planilha. Sites podem ser criados gratuitamente sem a opção de receber presentes em dinheiro.

