PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO/ANUIDADE ONDAS
1º
Acesse: https://ondasbrasil.org/categoria-produto/renovacao/
a) Clique em Renovação – Ver opções

Existem três planos de renovação:
▪ Plano Único – associação individual;
▪ Plano Grupos entre 5 e 10 pessoas – associação de várias pessoas juntas;
▪ Plano Grupos com mais de 10 pessoas – associação de várias pessoas juntas.

b) Clicar na seta ao final da linha de Plano para escolher seu tipo de plano.

c) Selecionar nas setas a quantidade de associações a serem renovadas.
Exemplos:
▪ Plano Único – apenas 1 (não há necessidade de clicar nas setas).
▪ Planos Grupos – selecionar o número de pessoas que farão o pagamento juntas (2, 3, 4, 5, ...).
Mesmo nos planos grupos, a pessoa pode fazer seu pagamento individual (neste caso,
selecione 1).

d) Clicar em Comprar

2º
Página Carrinho de Compras
Após clicar em Comprar há o direcionamento para a página Carrinho.
a) Verificar se o Plano escolhido está correto.
b) Verificar se a quantidade de associações a serem renovadas está correta.
c) Verificar se o valor está correto (as opções de parcelamento serão encontradas na página
seguinte).
d) Caso esteja tudo correto, clicar em Fechar compra.

e) Se tiver algum item incorreto, ele pode ser alterado. Sempre que algum item for alterado, é
preciso clicar em Atualizar compra.
Veja as duas próximas ilustrações para esse caso:

3º
Página Finalizar compra
Após clicar em Fechar compra há o direcionamento para a página Finalizar compra.
a) Verificar no quadro da direita se os dados (plano, quantidade) e valor da compra estão
corretos.
▪ Caso esteja correto, preencher os dados solicitados.
▪ Caso não esteja, voltar no browser para a página anterior e fazer as correções.

b) Wirecard – pagamento seguro (preencher quadro abaixo do lado direito)
Há duas opções para pagamento:
▪ Cartão de Crédito (com opção de parcelamento)
▪ Boleto Bancário

c) Opção de pagamento com Cartão de Crédito
▪ Preencher os dados solicitados.
▪ Clicar na seta de Quantidade de parcelas e escolher entre pagamento à vista ou o número de
parcelas.
▪ Em seguida, clicar em Realizar pagamento e há o direcionamento para a página com o
resumo da compra.

d) Opção de pagamento por Boleto Bancário
▪ Clicar na opção Boleto Bancário.
▪ Em seguida, clicar em Realizar pagamento.

▪ Após clicar em Realizar pagamento, há o direcionamento para a página Finalizar compra, que
mostra a linha digitável do boleto e a opção Imprimir o boleto.

