


QUEM 
SOMOS

O Acolweb é uma plataforma online 
que oferece recursos  para a 

administração de condomínios, a partir de 
conceitos diferenciados 

de usabilidade e navegação. 

Ele é capaz de suprir as 
necessidades de empresas de 

administração de condomínios e síndicos 
de forma  simples, objetiva e transparente.



PARCELAMENTO
DE BOLETOS

Em uma parceria com a Cappta Pagamentos 
apresentamos o PARCELE JÁ: 

uma solução de parcelamento de boletos com o 
cartão de crédito, que possibilita uma gestão de 

cobranças mais eficiente

Os condôminos podem parcelar as taxas 
condominiais em até 12x e o condomínio recebe o 

valor integral à vista sem nenhum custo extra!

Isso mesmo, o morador paga parcelado, o 
condomínio recebe à vista, sem descontos!

Não acredita? Vem comigo que vou te 
mostrar como lutar contra a temida inadimplência.



COMO 
FUNCIONA?

Esta nova funcionalidade é oferecida por 
meio de uma parceria entre a Acolweb e a Cappta 

uma empresa do grupo Stone. 

Ela permite que nossos clientes gerem 
boletos que podem ser parcelados no cartão de 

crédito em até 12 vezes. Tudo com muita segurança 
e transparência, sem nenhuma ação extra por parte 

do condomínio/administradora.

Após a geração da cobrança via sistema, 
basta o morador acessar este link e cadastrar o 

código digitável e seu cartão de crédito. O boleto 
será pago e ficará disponível na conta/arquivo de 

retorno normalmente.



COMO 
FUNCIONA?



COMO 
FUNCIONA?

O condomínio recebe o valor integral da 
fatura, sem nenhum desconto e sempre à vista.

O morador pode parcelar em até 12 vezes.

Mais flexibilidade para os moradores,

Garantia de pagamento para o condomínio!

Agora aquele condômino que foi pego de surpresa 
nesta crise pode se organizar!



  

VANTAGENS
PARA O CONDÔMINO

.

● Parcelar o boleto em até 12x
● Quanto mais parcelas menores as 

taxas
● Mais barato que empréstimos 

bancários
● Acumula pontos e milhas em 

benefícios
● Comprovante ao final da operação



  

VANTAGENS
PARA O CONDOMÍNIO

.

● Parcelar acordos no cartão de 
crédito

● Recebe o valor à vista
● Sem tarifas ou descontos
● Não necessita de nenhum trabalho 

extra
● Comprovante ao final da operação
● Aviso de pagamento via arquivo de 

retorno ou AcolPay



VAMOS NESSA?


