
É a Lista de Casamento com as melhores condições do mercado

Converter os presentes virtuais em dinheiro
Com a Lista de Casamento de Casamentos.pt todo o dinheiro que recebam dos presentes virtuais por parte dos 

vossos convidados podem transferi-lo para a vossa conta bancária para gastá-lo naquilo que pretendam. Sem 

encargos adicionais por realizar a gestão, as primeiras 6 transferências são gratuitas.

Vocês escolhem
O custo de gestão da receção de presentes poderá ser do encargo dos convidados ou dos noivos

A decisão é vossa. Se decidem que os vossos convidados assumem o custo, será totalmente gratuito para

vocês e receberão o dinheiro dos presentes virtuais da vossa lista a 100%.

O vosso dinheiro está seguro
Garantimos uma plataforma 100% segura para vocês e para os vossos convidados.Contamos com os mais 

estritos protocolos de segurança e autenticidade e asseguramos-lhe que podem transferir o vosso dinheiro de 

maneira cómoda e com total confiança para a conta bancária associada à Lista de Casamento.

Podem partilhar fácilmente a lista
A Lista de Casamento de Casamentos.pt é muito fácil de partilhar com os convidados. Podem enviá-la desde o 

menu de gestão ou podem criar uma página Web de Casamento personalizada e totalmente gratuita onde 

colocam toda a informação relevante do grande dia para que os vossos convidados não percam nenhum 

detalhe. Nessa mesma página podem adicionar a vossa Lista de Casamento. Nesta web também podem partilhar 

a app Wedshoots com as  fotos do casamento para criar e partilhar um álbum privado do vosso casamento e 

reunir todos os momentos divertidos e emocionantes que os vossos convidados capturem com os seus 

telemóveis durante a celebração.

Se têm qualquer dúvida, podem entrar em contato connosco ao  215 557 293 ou enviar-nos um e-mail a listas@casamentos.pt

A forma elegante de vos oferecerem dinheiro
A melhor solução para os casais que preferem receber dinheiro como presente

de casamento sem rescindir da elegância que supõe recebê-lo em forma de 

presente. Uma solução inteligente e cómoda tanto para o casal como para os

convidados.

Custo da gestão da
receção do presente:

 Custo de 1,40% sobre o total, com um 

mínimo de 1€ por transação. Os noivos 

podem escolher se se encarregam eles 

mesmos do custo ou os seus convidados.

Envio do dinheiro recebido
à vossa conta bancária:

GRATUITO*

(*6 primeiras transferências sem

custo adicional)


