
Ficou com alguma dúvida?
Consulte abaixo as principais perguntas sobre o crédito recorrente do Sponte Pay:

1. O que é o crédito recorrente do Sponte Pay? 
O crédito recorrente do Sponte Pay é um serviço de assinatura — também chamado de pagamento 
programado, crédito inteligente ou pagamento por assinatura — que funciona de maneira similar à forma de 
cobrança utilizada por grandes empresas, como Netflix, Spotify, Amazon Prime, Google, Apple, entre outras.

2. Qual é o diferencial do crédito recorrente do Sponte Pay para os outros meios de pagamento? 
A facilidade e a integração, pois o Sponte Pay é uma ferramenta do sistema Sponte, ou seja, você não 
precisará se preocupar com contratações à parte do sistema, como gateway de pagamento e adquirência, 
pois tudo isso está 100% integrado ao Sponte. 
  
3. Como funciona a cobrança do crédito recorrente do Sponte Pay para a minha escola? 
O processo de cobrança e recebimento do crédito recorrente do Sponte Pay é muito simples e fácil e ocorre, 
basicamente, em quatro etapas: 
1ª etapa: a escola oferece a recorrência no cartão de crédito e o responsável pelo pagamento das 
mensalidades aceita fazer os pagamentos por esse meio. 
2ª etapa: em seguida, um link de pagamento é gerado e enviado por SMS, e-mail ou WhatsApp para que o 
responsável possa cadastrar os dados de seu cartão no sistema. Esse preenchimento é feito de forma 
totalmente segura e uma única vez.
3ª etapa: após isso, os pagamentos de todas as mensalidades serão programados para acontecer em 
determinado dia, conforme o que foi estabelecido em contrato. 
4ª etapa: no dia da cobrança, todo esse processo de pagamento ocorrerá sem a necessidade de qualquer 
ação de sua equipe, pois o próprio sistema realiza todo o processo e o dinheiro cairá na conta de sua escola. 

4. Ao adquirir esse novo meio de pagamento, a minha mensalidade do Sponte vai aumentar?
Não. Você terá apenas as taxas acordadas descontadas em cada transação, não aumentando sua 
mensalidade do sistema Sponte.

5. Será necessário adquirir uma maquininha de cartão ou o Sponte irá me fornecer uma?
Os meios de pagamento disponíveis e integrados ao Sponte não precisam de máquinas de cartão. Todas as 
transações de pagamento ocorrem de forma online e segura.

6. Posso alterar o período de transferência dos valores para minha conta?
Sim, você tem liberdade para escolher o período e, também, a data em que deseja receber os valores 
disponíveis para saque.

7. É possível solicitar o recebimento dos valores pagos no cartão de forma antecipada?
Sim, trabalhamos com o serviço de antecipação de recebíveis conforme as taxas e tarifas acordadas.

8. O que acontece se o cliente não tiver limite no cartão no dia da cobrança ou o cartão estiver com o prazo 
de validade expirado?
Neste caso será retornado o status de erro e a transação ficará sinalizada no sistema, permitindo que novas 
tentativas de cobrança sejam realizadas. Ainda, será possível enviar um link para que os pais ou alunos 
atualizem os dados do novo cartão para as próximas cobranças.

9. Esse serviço é confiável? Como posso saber?
Com certeza! Utilizamos a tecnologia Pagar.me da Stone para garantir total segurança em suas cobranças e 
recebimentos.

10. Caso um aluno cancele o curso após ter efetivado o pagamento da mensalidade, eu poderei anular o valor 
cobrado no cartão?
Sim, você poderá realizar o processo de cancelamento quando necessário e diretamente pelo Sponte.

11. Se eu não gostar do serviço e desejar cancelar, terei alguma multa?
Para adquirir o Sponte Pay, você assina apenas um termo de uso que regulamenta o serviço, não existindo 
nenhum tipo de multa, nem prazo de fidelidade no caso de cancelamento ou não uso da funcionalidade. 

12. Qual é o valor da taxa nesse meio de pagamento?
Você pode consultar todas as taxas disponíveis aqui.

13. É possível dividir o valor da mensalidade em dois cartões?
No momento, não. Mas em breve disponibilizaremos essa opção. Porém, existe a possibilidade de cadastrar 
dois cartões no sistema e alternar a cobrança mensal entre eles.

14. Com o Sponte Pay, eu preciso contratar algum serviço externo de adquirência ou gateway de pagamento?
Não, porque o contrato é único com a Sponte, não há a necessidade de contratar um gateway de pagamento 
externo ao sistema ou até mesmo uma adquirência, pois tudo isso já está integrado ao Sponte Pay.

15. A partir de quando eu começo a pagar as taxas de adquirência?
Somente a partir do momento em que você cadastrar um aluno dentro do Sponte Pay. 

16. Como o crédito recorrente do Sponte Pay ajuda na redução da inadimplência escolar?
Por ser um pagamento “programado”, os pais ou responsáveis não correm o risco de se esquecerem de 
pagar a mensalidade da escola, pois a partir do momento em  que o crédito recorrente for ativado, todas as 
parcelas serão cobradas de forma automática conforme o que foi acordado em contrato. 

Não encontrou sua dúvida?
Clique no botão abaixo, preencha seus dados e solicite o contato de um de nossos especialistas. Ficaremos 
felizes em te ajudar! 
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