
 

 

 

 

 

 

Formas de Pagamento da Lista Ponto IPTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprar pela internet e seguro? com certeza se você já fez alguma compra online 

pela internet, você já se fez essa pergunta, será que é seguro, será que vou receber 

meu produto? 

 

A RESPOSTA E SIM, sem sobra de dúvida, mas, alguns cuidados devem ser tomados 

antes de sair por aí comprando em qualquer 

site pela internet. O Primeiro passo na hora de 

comprar e avaliar o site e a pessoas por trás 

dele. Para isso existem alguns detalhes para 

você avaliar se o site é confiável. 

 

A Ponto IPTV preza pela qualidade do serviço 

prestado, além de um ótimo atendimento ao 

cliente, conosco você poderá contar com nossa 

equipe de suporte 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, o ano todo, afiliar a Ponto IPTV você 

não está sozinho, caminhamos juntos lado a lado. 
 

Suporte WhatsApp +55 (24) 98121-2906 
Suporte Chat: https://tawk.to/chat/5e1c35bc7e39ea1242a452ba/default   
Website: www.painelplus.me - Email: sacpontoplayme@gmail.com  

 

1). O Primeiro ponto a ser avaliado e o suporte pós-venda, antes de comprar todos os 

suportes e um amor, após venda, somem, você não tem mais atendimento de forma 
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alguma. neste quesito a Ponto IPTV está na frente na liderança, nossa equipe esta 

preparada para resolver todas as questões antes e depois da compra, você pode ver 

isso por se próprio ao nos contactar no primeiro momento. 

 

2). O Segundo ponto e a documentação da empresa onde voe vai comprar online. 

Além de toda a documentação, a Ponto IPTV possui alvará de funcionamento, CNPJ 

ativo, sede própria, e também todas as empresas intermediadoras de pagamento 

online que garante nossa integridade na entrega do seu pedido. 

 

3). E ao final você mesmo pode pesquisar na internet alguma reclamação referente a 

nossa empresa ou ao nosso site. Além de vários outros registros conhecidos que você 

mesmo pode fazer uma rápida busca do documento na Receita Federal, se ainda 

restarem dúvidas antes de comprar em nosso site. 

 

4). O Terceiro ponto e o Certificado SSL na URL que você ver logo ao entrar em nosso 

site, este certificado digital e uma parte vital em questão de segurança digital em sua 

compra online. e uma garantia de segurança. O que deve sempre ser notado é o 

cadeado no começo do link no navegador, geralmente acompanhado da palavra site 

seguro para compra online. 

 

Ao se cadastrar em nosso site para poder comprar, você tem a facilidade de gerir seus 

pagamentos a qualquer momento. Você também pode clicar no botão comprar e 

finalizar seu cadastro junto com a compra no mesmo instante. 

 

Para comprar voce precisa se cadastrar, não terá como adquirir uma licença em 

nosso site sem este pequeno cadastro. 

 

este cadastro e sua garantia de entrega do seu pedido, cadastro simples, fácil e 

rápido, basta informar seu nome, email e senha para o site, CPF, 



 

 

endereço e número de telefone. Caso já tenha cadastro em nosso site, é só realizar o 

login e acessar sua conta. 

 

Se você optar por nãos e cadastrar, você pode efetuar sua compra através de deposito 

bancário, basta apenas escolher uma das contas abaixo, fazer seu pagamento por 

deposito, voltar ao site e confirma seu pagamento, esta forma de pagamento lhe 

garante a liberação imediata da sua licença. 
 

 

OBS: Se você escolher fazer transferência entre contas. Não colocar descrição do 

produto IPTV na transferência. 

 

POR FAVOR, anexar o comprovante de pagamento ao abrir um ticket para 

confirmação do deposito, ou você pode confirmar seu pagamento por este formulário 

 

Mas não deixe de confirmar seu pagamento de forma alguma, para não haver atraso 

na liberação da sua lista IPTV. 
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