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A Sipag disponibilizou a solução de Link de 

Pagamento para os lojistas, assim é possível que os 

estabelecimentos vendam seus produtos por meio de 

um link, de forma rápida e eficaz, oferecendo praticidade 

para você realizar suas compras.

Este guia tem como objetivo mostrar o passo a passo de 

como efetuar a compra do produto desejado.

Todos os dados utilizados neste guia são meramente 
ilustrativos.

Após negociar com o vendedor, ele vai te enviar 

um link de pagamento. Ao acessá-lo, você será 

encaminhado para a página de compra do produto.

PASSO 1:

Verifique se o resumo da compra 

está de acordo com a negociação 

feita e o produto que deseja 

adquirir. Indique a quantidade que 

deseja comprar e clique no botão 

CONTINUAR.

FIQUE EM CASA E FAÇA COMPRAS  
SEGURAS COM A SIPAG.
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PASSO 2:

Preencha todos os campos corretamente 

e clique no botão CONTINUAR.

*Campo de preenchimento obrigatório.

PASSO 3:

Insira o endereço completo para entrega 

do produto adquirido e aperte o botão 

CONTINUAR.

*Campo de preenchimento obrigatório.
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PASSO 4:

Insira os dados do seu cartão de crédito 

ou do seu cartão Coopcerto para a 

compra do produto. Verifique todos os 

campos, para que não haja erro, e clique 

em EFETUAR PAGAMENTO.

*Campo de preenchimento obrigatório.

PASSO 5:

Após finalizar o pagamento, é possível 

salvar o comprovante ou enviá-lo por 

e-mail, opte pelo processo que fique mais 

fácil para você.

Prontinho! Agora é só esperar seu 
produto chegar.
*Campo de preenchimento obrigatório.
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     sipag.com.br
sipagbrasil
@sipagbrasil
sipagbrasil
@sipagbrasil

Central de Atendimento Sipag

3004 2013 (capital)

0800 757 1013 (demais localidades)

Atendimento: seg. a sex. – das 8h às 20h

Ouvidoria: 0800 646 4001 

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 
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