
Entre os detalhes

Entre o quantia

Selecione a moeda*

Efetue o pagamento

Imprima as instruções

PASSO 1: Entre seus dados estudantis 
Entre sua informação estudantil na homepage da GlobalPay for Students.

PASSO 2: Entre a quantia a pagar 
Entre a quantia a pagar em dólares americanos.

PASSO 3: Selecione sua moeda e país* 
Selecione a moeda em que você gostaria de pagar e seu país.

PASSO 4: Imprima suas instruções de pagamento 
Entre os detalhes da pessoa que está efetuando o pagamento e imprima as instruções de pagamento.

PASSO 5: Processe seu pagamento localmente 
Complete o pagamento em seu banco ou com banco online usando as instruções impressas.

REALIZE SEU PAGAMENTO EM 5 PASSOS BEM SIMPLES

Contate o nosso serviço de atendimento ao consumidor: 
Tarifa: 1.877.218.8829
Telefone: 1.402.884.3041 
studentinquiries@westernunion.com

*Devido à regulamentações bancárias, nem todas as moedas estão disponíveis. Se o seu banco não está listado, você pode pagar em outra moeda,  
como o dólar americano.

Para acessar a plataforma WU® GlobalPay for Students, selecione as opções de pagamento em: 
http://cashier.ucmerced.edu/Pages/International-Wire-Transfers.aspx

Pagar tarifas estudantis 
fi cou mais fácil
Faça seu pagamento na sua moeda—sem problemas, tarifas de processamento ou atrasos.
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Pague fácil e efi cientemente 
Faça seu pagamento rápido e pegue sua 
confi rmação de matrícula (eCOE) mais cedo.

Economize com custos de processamento 
Sem tarifas de transferência através da 
Western Union Business Solutions.

Use sua própria moeda 
Seu pagamento total será recebido em dólar 
americano.

Pare de se preocupar com taxas de câmbio 
Taxas são seguradas por 72 horas, então o 
pagamento total chega sempre.

Poupe no banco ou em tarifas de 
cartão de crédito 
Use uma transação bancária local.

Ganhe paz de espírito no pagamento 
Seus fundos chegarão por completo, na hora, 
sem deduções ou atrasos.

A plataforma WU® GlobalPay for Students fornece uma maneira fácil de pagar suas tarifas estudantis:

© 2016 Western Union Holdings Inc. Todos os direitos reservados.

A Western Union Business Solutions é uma divisão da The Western Union Company. Os serviços nos EUA são 
oferecidos pela Western Union Business Solutions (EUA), LLC (denominada como “WUBS” ou “Western Union Business 
Solutions”). Para obter uma relação completa das licenças estatais dos EUA, visite http://business.westernunion.
com/about/notices/. Para obter informações adicionais sobre a Western Union Business Solutions (USA), LLC, visite 
http://business.westernunion.com/about/compliance/.

A Western Union Business Solutions é uma divisão da The Western Union Company. Os serviços no Canadá são 
fornecidos pela Custom House ULC, uma empresa da Divisão Western Union Business Solutions.

Esse prospecto foi preparado unicamente para fins informativos e, de forma alguma, gera obrigações para qualquer 
uma das partes. O relacionamento entre você e a WUBS deve ser regido pelos termos e condições aplicáveis. Esse 
prospecto não implica em representações, garantias ou condições de qualquer espécie, expressas ou implícitas.

Pagar tarifa estudantis
não tem de ser custoso 
ou complicado

Contate o nosso serviço de atendimento 
ao consumidor: 
Tarifa: 1.877.218.8829
Telefone: 1.402.884.3041 
studentinquiries@westernunion.com
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