Caso você tenha alguma dúvida sobre os shows PayPal e
Ingresso Rápido, acesse: http://www.ingressorapido.com.br/faq
Caso você tenha alguma dúvida sobre os shows PayPal e
Eventim, acesse: http://www.eventim.com.br/faq

________________________________
Para garantir seus ingressos, você precisa:
•
•
•
•

Ter uma conta PayPal
Lembrar da senha de acesso
Ter um cartão válido cadastrado nessa conta PayPal
Ter uma conta no site que irá comercializar os ingressos

Acesse www.paypalrocks.com.br

O que é PayPal?
PayPal é como sua carteira, só que digital. Você cria sua conta grátis, armazena
seus cartões de forma segura e paga com poucos cliques. Faça como 188
milhões de pessoas no mundo que usa, PayPal.
Sobre PayPal acesse: www.paypal.com.br

Como se cadastrar no PayPal?
Crie uma conta do PayPal
•
•
•
•
•
•
•

Acesse o site do PayPal em www.paypal.com.br
Clique em Criar conta na parte superior da página
Clique em Criar conta, Criar conta com CPF
Insira as informações necessárias e clique em "Concordar e criar Conta"
Confira se você recebeu o e-mail de confirmação do PayPal (o e-mail pode
demorar alguns minutos para chegar até sua caixa de entrada)
Clique no link de confirmação no e-mail
Insira a senha e clique em Confirmar

IMPORTANTE: Ao realizar o cadastro, certifique-se de que você digitou
corretamente os seguintes dados:
* CPF: digite apenas os números, sem pontos ou hifens. Exemplo 35335326825
* Telefone: o código do país + o DDD de sua cidade + o número do telefone,
sem hifens. Exemplo: 551137299025
* Senha: crie uma senha seguindo o padrão: 8 caracteres com letras e números,
garantindo assim uma senha de acesso segura.

Já tenho conta no Paypal. O que devo fazer agora?
Se você já possui uma conta, confirme seu login e senha.
Aproveite para confirmar se o cartão cadastrado no PayPal não está com a data
de vencimento expirado.

Como adiciono um cartão à minha conta PayPal?
Veja como adicionar um cartão de crédito à sua conta do PayPal:
•
•
•
•

Acesse o site do PayPal em www.paypal.com.br
Faça Login informando seu e-mail e senha
Clique em Carteira na parte superior da página.
Clique em + Adicionar cartão de crédito.

Adicione os dados do cartão e clique em Salvar.
IMPORTANTE
•

•
•
•
•
•

Para a compra de ingresso dos shows na Ingresso Rápido (assim como em
qualquer compra nacional), o PayPal aceita todos os cartões de crédito das
bandeiras: Visa, MasterCard, American Express, Hiper, Elo e Hipercard.
Para realizar compras internacionais, adicione um cartão de crédito
internacional das bandeiras Visa, MasterCard ou American Express.
Você pode adicionar à sua conta um cartão em seu nome ou em nome de
parentes de primeiro grau (pais, avós, filhos ou cônjuge).
O cartão de crédito American Express pode ser usado para compras
internacionais e domésticas (exceto companhias aéreas brasileiras).
Um cartão de crédito só pode estar cadastrado em uma conta do PayPal.
Você pode receber um SMS do seu banco sobre um débito de R$0.50 em
nome do PayPal. Não se preocupe: isso faz parte do nosso processo de
validação do seu cartão de crédito e nenhum valor será debitado.

Esqueci minha senha e agora?
Se você esqueceu sua senha de acesso ao PayPal clique aqui ou ligue

SAC: 0800 047 4482
Deficientes auditivos / fala: 0800 729 7252

Esqueci o e-mail cadastrado e agora?
Se você esqueceu seu e-mail cadastrado no PayPal clique aqui ou ligue
SAC: 0800 047 4482
Deficientes auditivos / fala: 0800 729 7252

