
• Sem taxas mensais de subscrição 

• Sem contratos vinculativos

• Sem volume de negócios mínimo 
necessário

• Contamos com a confiança de mais 
de 100 000 empresas

Classificado como 
excelente

Aceite pagamentos  
com cartão, sem 
contacto e online  
onde quer que esteja
Liquidação imediata sem custos adicionais numa solução 
de pagamento completa

mypos.com



myPOS Mini Ice
É a escolha perfeita para 
salões de beleza, cabelei-
reiros e empresas cujos 
clientes apreciarão o seu 
aspeto elegante.

myPOS Mini
É um dispositivo portá-
til que pode ser usado 
como uma solução de 
pagamento independen-
te e como um módulo de 
pagamento em qualquer 
integração.

myPOS Go
É a solução perfeita de 
pagamentos com cartão 
para pequenas empresas 
e profissionais em cons-
tante movimento.

• Várias moedas, gestão de gorjetas e 
modo multioperador

• Liquidação instantânea de todos os 
fundos aceites em todos os terminais 
de pagamento com cartão de crédito 
myPOS

• Conetividade de DADOS gratuita em 
toda a Europa

• Pagamentos com cartão de banda 
magnética, EMV, MO/TO e sem 
contacto

Muito mais do que simples terminais de pagamento com cartão de crédito

• Serviços de valor acrescentado 
que lhe permitem auferir 
uma remuneração, tais como 
recarregamentos, GiftCards 
personalizados, pedidos de 
pagamento, faturação e muito mais

• AppMarket disponível para os 
nossos dispositivos Android, a qual 
lhe permite equipar o seu negócio 
com aplicações personalizadas e 
específicas da indústria

myPOS Smart
Ajuda-o a interagir me-
lhor com os clientes e a 
promover o seu negócio 
numa forma completa-
mente inovadora.

myPOS Smart N5
Combina uma caixa re-
gistadora com aplicações 
comerciais personaliza-
das para otimizar as suas 
operações comerciais. 

myPOS Combo 
Destina-se ao trabalho 
intenso na sua receção, 
balcão ou nas mãos do 
seu empregado de mesa. 

A plataforma de pagamentos online é operada pela myPOS Europe Ltd, uma instituição autorizada de moeda eletrónica. As 
contas e os serviços de pagamento para os países pertencentes ao EEE são prestados por instituições de moeda eletrónica ou 
bancos designados. A loja myPOS é operada pela myPOS Services Ltd e processa pedidos online e a distribuição e devolução 
de pacotes myPOS.
*Sem IVA

A partir de 29 €*



Faça crescer o 
seu negócio com 
os pagamentos 
online
Aceite pagamentos online, por  
telefone, e-mail ou SMS — basta  
ter uma conta myPOS! 

Sem software adicional. Sem taxas mensais ou de configuração.
A conta de comerciante da myPOS agrega os pagamentos de todos os canais 
num único lugar e oferece acesso instantâneo 24/7 aos fundos aceites.

Equipada com IBAN dedicados para todo o EEE, a conta de comerciante 
permite a realização de transferências bancárias internacionais e oferece 
um cartão empresarial VISA para um controlo mais fácil das despesas 
profissionais.

Portal de pagamentos
para a sua loja online

Integrações para 
carrinhos de compras
para uma fácil aceitação de 
pagamentos e-Commerce

Terminal virtual MO/TO
para pagamentos por tele-
fone

PAYPAY PayButton
para pequenas lojas online

WWWWWW PayLink
para aceitar pagamentos 
por e-mail ou SMS

Pedidos de pagamento
para pagamentos únicos 
personalizados por e-mail 
ou SMS

 Abra a sua conta myPOS gratuitamente em mypos.com


