Hapag-Lloyd
Novo Portal de
Pagamentos:
PayHapag
Portal PayHapag: a forma mais segura e prática de efetuar os seus pagamentos
Prezado Cliente,
É com satisfação que informamos sobre a implementação de nosso Novo Portal de Pagamentos:
PayHapag.
Essa nova plataforma permite o fácil acesso a todos os valores devidos para pagamento, emissão
de Boletos únicos ou unificados, bem como a agilidade na identificação dos pagamentos.
Faça já o seu cadastro, é muito simples. Acesse o Portal atraves de nosso site ou diretamente pelo link:
Hapag Lloyd | Sistema de Cobrança (payhapag.com.br)
Clique na opção para primeiro acesso. Após
preenchimento do Pré-cadastro, você receberá a
confirmação de login, para salvar sua senha e
poderá acessar as suas faturas para pagamento:
Benefícios
• O boleto é emitido demonstrando os principais dados do embarque;
• O boleto é válido apenas para pagamento no mesmo dia em que for gerado;
• Pode ser gerado individual por fatura ou também de forma unificada, selecionando
várias faturas para a geração de um boleto único;
• A taxa de conversão para faturas em moedas estrangeiras já fica disponível no Portal;
• Sem necessidade de envio de comprovante por e-mail;
• Não há envio de recibo paralelo, portanto mantenha seu comprovante para eventuais consultas.
Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte adicional, pedimos nos contatar através do
e-mail ContasaReceber@hlag.com ou através da nossa Central de Atendimento e selecione a opção
desejada: 4090 1555.
Atenciosamente,
Hapag-Lloyd Brasil

Importante
Fique atento para o prazo de vencimento das faturas:
7 dias da atracação do navio para os casos de importação e 7 da emissão da fatura nos casos de
exportação caso este prazo seja excedido, haverá incidência de juros e multa.

Atenção:
Os pagamentos através de boleto são mandatórios. Em caso de dúvidas
ou necessidade de suporte adicional, pedimos nos contatar através do
e-mail ContasaReceber@hlag.com

