
 

 

 

 

 

 

Erro Ao Tentar Fazer o Pagamento Ponto IPTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso se depare com algum erro no momento da compra, é ideal que verifique se seus 

dados foram digitados corretamente. 

 

Verifique todo formulário, principalmente as informações do cartão de crédito. Um 

outro motivo para possível erro é a existência de algum bloqueio ou impedimento no 

cartão. 

 

Isso pode ocorrer devido ao limite ou seu 

cartão de crédito pode não estar apto a 

compras pela internet. Nesse caso, você deve 

entrar em contato com a administração do 

cartão para resolver o problema. 

 

Corrigir problemas de pagamento na sua 

conta 

Se você tentar comprar algo na Ponto IPTV, 

mas o pagamento for recusado ou não for 

processado, siga as etapas abaixo. 

 

Se você tiver comprado um produto e estiver com dúvidas ou problemas relacionados 

a esse item, confira o texto abaixo. 

 

Suporte WhatsApp +55 (24) 98121-2906 

Suporte Chat: https://tawk.to/chat/5e1c35bc7e39ea1242a452ba/default  
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Website: www.painelplus.me - Email: sacpontoplayme@gmail.com  

 

Pagar com uma forma de pagamento diferente 

Se houver um problema com uma forma de pagamento, tente pagar com uma forma 

diferente. 

 

Pelo Celular ou tablet, abra o app que está usando e verifique as configurações do 

mesmo. 

1. Volte para o item que você quer comprar e toque no preço. 

2. Toque na forma de pagamento atual. 

3. Escolha outra forma de pagamento ou adicione uma nova. 

4. Siga as instruções na tela para concluir a compra. 

 

Corrigir erros de cartão de crédito e débito 

Talvez haja um problema com seu cartão de crédito ou de débito se uma das seguintes 

mensagens de erro for exibida: 

 

Não foi possível processar o pagamento: saldo baixo do cartão 

Não foi possível concluir a transação. Use outra forma de pagamento 

Não foi possível concluir sua transação 

Não foi possível concluir a transação: cartão expirado 

Corrija as informações do cartão ou use outro cartão. 

 

Cartões de crédito expirados e endereços de faturamento antigos são motivos comuns 

para falhas no processamento de pagamentos. Para atualizar essas informações, 
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acesse seu cadastro de cliente e atualize suas informações de pagamento. 

 

Remover ou atualizar cartões expirados 

Cartões expirados podem fazer com que seu pagamento seja recusado. Para atualizar 

cartões expirados, faça o seguinte: 

 

Faça login na sua Conta Ponto IPTV 

1. Encontre a forma de pagamento que você tentou usar para a compra. 

2. Verifique a data de validade das formas de pagamento listadas. 

3. Remova ou atualize as formas de pagamento expiradas. 

 

Verifique se o endereço do cartão corresponde ao endereço correto 

Quando o cartão de crédito é registrado com um endereço diferente, o pagamento 

pode ser recusado. Verifique se o código postal corresponde ao seu endereço atual. 

 

Faça login na sua Conta Ponto IPTV 

1. Encontre a forma de pagamento que você tentou usar para a compra. Clique em 

Editar. 

2. Verifique se o endereço listado corresponde ao endereço de cobrança do seu 

cartão. 

3. Se necessário, atualize o endereço. 

4. Tentar fazer a compra novamente 
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