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CARTEIRAS DIGITAIS E SEUS
LIMITES DE PAGAMENTOS
Pagamentos de boletos e pagamentos por
transferência para outra conta

Pagamento de boletos
Pelo cartão de crédito: Tem juros. Não recomendo.
Por saldo: Não é cobrada nenhuma taxa para pagar seus boletos utilizando o
saldo disponível na sua carteira.

Dica
Transferir o valor máximo para outro usuário pagando
com cartão de crédito, em seguida este mesmo usuário
te transfere de volta. Agora, com saldo na sua carteira,
pague o boleto.

Transferêcia pagando com cartão de crédito para outros usuários
Limite de R$700,00*
*a partir de 04 de junho de 2021 o limite mensal para pagamentos no cartão de crédito para quem
não é PRO passará a ser R$600,00.

Observações:
Quaisquer boletos são aceitos
Os cartões do Itaú não pontuam no PicPay
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Pagamento de boletos
Pelo cartão de crédito: limite de até R$ 500,00 (zera limite dia 1 de cada
mês), sem taxas. Você pode pagar contas e boletos de consumo (como água,
luz, gás, telefone, internet, escola, condomínio, tributos do governo, seguros
e assistência médica).
Observações:
Os cartões do Itaú não pontuam no RecargaPay.
Boletos de cartão de crédito, bancos, varejo e empréstimo não entram no
limite gratuito, mas você pode pagar mediante taxa de 2,99%.
Alternativa válida :
Fazer o plano RecargaPay Prime+ que terá um limite R$ 2.000,00 por mês sem
taxas pagando uma mensalidade de R$ 19,99.

Vale a pena pagar o RecargaPay Prime+?
Tudo vai depender de quantos pontos você ganha por dólar ou real gasto. É
necessário fazer a conta para saber se os ganhos de pontos no cartão de crédito
superam o valor da mensalidade de R$19,99 ao mês.

Observações:
as transações feitas com o RecargaPay utilizando cartões Itaucard e
Credicard deixaram de acumular pontos em 27 de novembro de 2020, então
evite de utilizar estes cartões no app.
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Somente contas de consumo que possuem parceria com o serviço. É necessário
cadastrar as credenciais de acesso da prestadora de serviço, cadastrar o cartão
de crédito e depois ativar o pagamento.
São aceitos apenas pagamentos de contas de consumo como água, gás,
telefone, TV por assinatura, internet e impostos como IPTU. Ainda assim,
somente algumas empresas estão conveniadas.

Pagamento de boletos
Pelo cartão de crédito: limite de pagamento permitido por mês e por conta
paga são, respectivamente, R$ 1.000 e R$ 700.

Observações:
Alguns estados não estão inclusos.
As bandeiras aceitas são: Visa, Mastercard.
Cartões de crédito Elo e American Express não são aceitos.
IQ alerta as datas de vencimento das contas ao usuário. Como resultado,
você mantém seus pagamentos em dia e terá mais controle, evitando sofrer
com atrasos e juros indesejados.

Clique aqui para baixar o app da IQ
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Pagamento de boletos
Pelo cartão de crédito: o App não permite o pagamento de contas e boletos
utilizando o cartão de crédito.
Por saldo: é possível somente utilizando o saldo disponível em conta.

Transferência pagando com cartão de crédito para outros usuários
Limite de transferência de R$ 10 mil por mês para outra conta Iti sem
JUROS.
É possível fazer até 10 transferências por mês e cada transferência poderá ser
de, no máximo, R$ 1.000 utilizando cartões de crédito do Itaú, ou de, no
máximo, R$ 500 utilizando cartões de outros bancos.

Observações:
Iti é um Aplicativo do banco Itaú.
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Pagamento de boletos
Pelo cartão de crédito e por saldo: é permitido.
Observações:
Limite máximo de transações na conta por mês não pode ser maior do que
R$ 5.000,00. Mas tem relatos de pessoas que conseguiram fazer
pagamentos muito além deste valor informado.
Aceita qualquer boleto, sem restrições.
App muito instável, muitas transações não são finalizadas.

Dica
Caso não consiga fazer o pagamento de boletos ou
transferências via cartão de crédito, tente primeiro
colocar saldo utilizando o cartão de crédito e depois
faça o pagamento do boleto ou a transferência através
do saldo disponível.

Dica
Para ativar a opção pagamentos dentro do app 99, caso
more em uma cidade que não seja possível ativar o
99pay, peça para alguém que já tenha para lhe fazer uma
transferência de qualquer valor (a partir de R$1). Assim, a
sua conta 99Pay será ativada independente do seu
endereço.
Pode
me
chamar
no
direct
no
Instagram
@jessicascorreaa que eu te ajudo.
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Pagamento de boletos
Pelo cartão de crédito e por saldo: Tem juros. Não recomendo.

Transferência pagando com cartão de crédito para outros usuários
Sem limite definido pra transferência via cartão de crédito.
Faça transferências inicialmente de R$50,00 e vá aumentando aos poucos,
pois cada conta tem uma análise diferente. Pode ser que você não consiga
fazer as transferências.
Caso consiga transferir para outro usuário, o mesmo poderá retirar o
dinheiro via PIX (limite de R$5000,00 por mês).
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