
PAGAMENTO

O processo de pagamento é feito com a total garantia de segurança, a plataforma para construção do site da BeeBio usa tcnologia 
TLS (Transport Layer Security) é a tecnologia de segurança que provê a privacidade e a integridade de dados entre duas aplicações 
que comuniquem pela internet. Esse protocolo ajuda a prevenir que intermediários entre as duas extremidades das comunicações 
obtenham acesso indevido ou falsifiquem os dados que estão sendo transmitidos. TLS é utilizado por milhões de sites para a proteção 
de transações online com os clientes.
Além disso, a BeeBio trabalha somente com métodos de pagamento que oferecem o mais alto nível de segurança (PCI DDS Nível 1). 

COMO EFECTUAR A COMPRA 

Escolha um ou mais produto na loja online BeeBio, escolha as quantidades por produto. 
E proceda ao registo de compra/pagamento.

O processo é extremamente simples e direto, composto por 3 etapas:

1º - O meu Carrinho de compras - Onde constam todos os produtos que selecionou para comprar.

2º - Identificação - Indique-nos a morada para envio da encomenda. No caso de estar registado na nossa loja, basta colocar o 
        email e password, e o sistema automaticamente assume a sua morada.

3º - Pagamento - Permitimos várias soluções de pagamento:

 - Pagamento com cartões de crédito (Visa, Mastercard, American Express, etc…);

 - Pagamento por Multibanco (pagamentos de serviços através da emissão de uma entidade e referência, através da Easypay,
   ou outras entidades)Uma referência multibanco é gerada e associada à sua encomenda. O seu pagamento poderá 
                  ser feito em qualquer terminal multibanco. Pagamentos de Serviços.

 - Pagamento por PayPal, Paymill, MBway, Stripe e outros processadores de pagamentos online;

 - Por Transferência Bancária - dados bancários da BeeBio  fornecidos quando finaliza o pedido de compra.
    Após pagamento, a sua encomenda é enviada via CTT ou Transportadora para a morada que nos indicou.
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