
 

AU PAIR – PAGAMENTO COM CARTÃO DE 
CRÉDITO OU VISA TRAVEL MONEY FULL FLAG 

(VTM) 
 

 

O pagamento com o CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL é o mais recomendado, já que é a forma mais 
fácil e barata de fazer o pagamento do seu programa ao Au Pair in America. Caso você não possua um 
cartão de crédito internacional poderá obter o CARTÃO VISA TRAVEL MONEY FULL FLAG, da Confidence 
Câmbio (www.confidencecambio.com.br). Para maiores informações sobre este cartão, consulte seu 
consultor Experimento. 
 
 
1° Passo: Verifique se o seu cartão de crédito é internacional de bandeira MASTER CARD, SOLO, SWITCH, 
MAESTRO, EUROCARD, DELTA e VISA (somente essas bandeiras serão aceitas). Caso esteja utilizando seu 
Visa Travel Money, lembre-se que o crédito estará disponível no seu cartão após 24 horas da compra do 
mesmo.  
 
2° Passo: entre no site do Au Pair in America, com o seu e-mail e senha. 
 
3° Passo: entre no link “PAYMENT DETAILS” ou “PAY YOUR FEES”. 
 

4° Passo: você vai entrar na parte do pagamento, perceba que logo abaixo de PAYMENTS tem a data limite 
para a realização do pagamento, fique atenta, já que o seu embarque pode ser cancelado caso você não 
cumpra o prazo estipulado. Logo abaixo do FEE INVOICE tem as opções de pagamento, clique em PAY BY 
INTERNATIONAL CREDIT CARD. 
 
5° Passo: Make you payment! Nesse momento você pode optar por pagar também pelo upgrade do seu 
seguro saúde (OPTIONAL COMPREHENSIVE INSURANCE). Se você selecionar essa opção o valor a ser pago 
será somando automaticamente ao valor total a ser pago ao Au Pair in America. 
 
6° Passo: Nessa parte você vai colocar todos os dados do PROPRIETÁRIO DO CARTÃO, o endereço de e-
mail deverá ser sempre o seu. A confirmação do recebimento do pagamento será enviada para este 
endereço de e-mail.  
 
7° Passo: Você deve escolher o tipo do cartão de crédito e informar os detalhes deste. O campo IF SWITCH 
ISSUE NO deve ser deixado em branco. O código de segurança do cartão (SECURITY CODE) são os 3 
números finais que se localizam no verso do cartão. 

 

8° Passo: Clique em SEND PAYMENT. 
 
9° Passo: Vai aparecer uma tela perguntando se você realmente deseja finalizar o pagamento, pois isso 
pode não estar em formato seguro, clique em OK! 

 

 

Se o pagamento foi realizado com sucesso aparecerá na tela SUCCESSFUL PAYMENT, caso contrário será 
solicitado que você tente novamente. Caso o pagamento não seja autorizado, por favor, consulte a 
administradora de seu cartão de crédito e entre em contato com seu consultor Experimento. 
 
 
 

http://www.confidencecambio.com.br/


 

AU PAIR – PAGAMENTO EM TRAVELLER CHEQUES 
 

 

Você pode comprar os traveller cheques em uma casa de câmbio ou banco. 

 
Os cheques precisam ser em dólar americano, por favor, preencha os travellers de acordo com as 
orientações abaixo: 

 
 Coloque a “DATA” no campo “DATE”. 
 No campo"PAY THIS CHEQUE TO THE ORDER OF", escreva “AMERICAN INSTITUTE FOR FOREIGN 

STUDY (UK)”;  
 Assinar o campo “WHEN COUNTERSIGNED BELOW WITH THIS SIGNATURE”; 
 Assinar o campo “COUNTERSIGN HERE IN PRESENCE OF PERSON CASHING”. 
 

 
 

NO VERSO DE CADA TRAVELLER CHEQUE, COLOQUE O SEU NOME COMPLETO E MEMBERSHIP NUMBER. 

 

 

Ao preencher os travellers, tire uma cópia dos mesmos e envie os originais através de ENCOMENDA 
EXPRESSA (esse serviço expresso é mais caro que a encomenda normal, no entanto, em caso de perda há 
como rastrear o documento), para o seguinte endereço: 

 

THE FINANCE ASSISTANT, AU PAIR IN AMERICA, 37 QUEENS GATE, LONDON SW7 5HR 

 
 

Se você mandar por encomenda normal e houver um extravio, você deverá efetuar novamente o 
pagamento. Após o envio do pagamento, mande um fax das cópias dos travellers preenchidos, da folha pré 
departure (invoice) e do recibo do correio para o número e e-mail abaixo: 

 

00 XX 44 20 7581 7345 – AOS CUIDADOS DE LEANNE REES (FINANCE DEPARTMENT) 
payments@aupairamerica.co.uk 

 

Por favor, inclua uma cópia da INVOICE, referente ao pagamento do programa, que está em seu 
application online, junto com os travellers cheques que serão enviados ao Au Pair in America. Caso tenha 
alguma dúvida, referente ao pagamento entre em contato com seu consultor Experimento. 


