
3. Cartão pré-pago 
para sua organização!



O Cartão Pré-pago é um cartão nomeado e recarregável que 
pode ser utilizado pela sua ONG para comprar bens, serviços 
e/ou levantar fundos em estabelecimentos associados com a 
rede MasterCard.
O Cartão Pré-pago pode ser utilizado para fazer pagamentos 
pessoalmente, online, por telefone ou por qualquer outro canal 
autorizado!

Cartão pré-pago para a sua ONG!

O QUE É O CARTÃO PRÉ-PAGO?

Se aceitam o Mastercard, aceitam seu cartão!



Faça compras onde quiser
Utilize-o como qualquer outro cartão, 
com todas as vantagens de um 
Mastercard®.

Saque dinheiro direto do caixa
Não é necessário ter uma conta bancária, 
ela vem diretamente da sua conta 
Mercado Pago.

Cartão pré-pago para a sua ONG!



Como solicitar o 
cartão pré-pago 
para a sua ONG?1



SOLICITAR O CARTÃO PRÉ-PAGO

1.
Peça o seu agora.
Não é necessário preencher formulários.

2.
Receba e ative seu cartão.
Entre na conta de sua ONG ou no aplicativo de Mercado Pago para ativar.

3.
Comece a utilizá-lo.
E pronto! Agora você já pode começar a utilizar o seu cartão pré-pago.

Como solicitar o cartão pré-pago para a sua ONG?

Cartões



 

 | ENTRE NO APLICATIVO DE MERCADO PAGO

Com os dados da conta da ONG e solicite o seu cartão gratuitamente, sem custos de manutenção e sem uma conta bancária.

Como solicitar o cartão pré-pago para a sua ONG?

Escolha o 
endereço de 
entrega

PRONTO!
Leve o dinheiro da sua ONG 
em segurança. Carregue o 
cartão sem custos, e só use o 
que quiser!



Como utilizar o 
cartão pré-pago?2



COMO ADICIONAR DINHEIRO À CONTA DA MINHA ONG 
PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PRÉ-PAGO

O nosso cartão pré-pago é um cartão que funciona com o dinheiro da sua 
conta de Mercado Pago. Isto é, desde que tenha dinheiro disponível na 
sua conta, você pode utilizá-lo para fazer pagamentos online ou em lojas 
físicas, como com qualquer outro cartão de crédito Mastercard em uma 
prestação.

Como utilizar o cartão pré-pago?

Como posso depositar dinheiro na conta da minha ONG?

● Por cartão de débito
● Por transferência bancária
● Por Link de Pagamento
● Através de doações recebidas pela sua ONG



Qualquer dúvida, conte comigo: 
sustentabilidade@mercadolivre.com

Muito 
obrigado!


