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        Informações Importantes

  

 

                      Alteração de Reembolso Indireto para Reembolso Direto - BSPlink
 

 

Informamos que a par�r de 20 de Julho de 2014 os reembolsos que anteriormente eram solicitados via Reembolso Indireto no BSPlink, passarão a ser solicitados via
Reembolso Direto também no BSPlink.

Como não mais haverá a intervenção da cia. na checagem dos cálculos, pedimos a máxima atenção na inserção dos valores e na mudança do status do bilhete sendo
obrigatório essa mudança.

Avisamos novamente que a não alteração do status para refund, já está sendo aplicada desde 01 de Julho de 2015 a multa no valor de USD 50.00 por
status não alterado.

 

As regras dos reembolsos permanecem as mesmas:

Via GDS:

 

·         Bilhetes com forma de pagamento cash, cartão de débito ou cartão de crédito à vista.

·         Bilhetes emitidos com pagamento GR;

 

Via Reembolso Direto no BSPlink:

 

·         Bilhetes que foram reemitidos;

·         Bilhetes emitidos com cartão de crédito parcelados;

 

Via Reembolso Indireto no BSPlink:
 

·         VMPD/ EMD de troco;

·         VMPD/ EMD de sinal de grupo.

·         Bilhetes com isenção de multa por qualquer motivo (óbito, doença ou isento pelo executivo de contas após envio da autorização e
procedimentos.)

 

Abaixo seguem algumas taxas que não são reembolsáveis devido restrições fiscais de cada país:
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Para mais esclarecimentos, consulte seu GDS, o BSPlink ou nossa equipe de vendas através do telefone: (11) 3055-2672.

 

 

DISCLAIMER:

All information in this message and attachments is confidential and may be legally privileged. Only intended recipients are authorized to use it. E-mail transmissions are not
guaranteed to be secure or error free and sender does not accept liability for such errors or omissions. The company will not accept any liability in respect of such
communication that violates our e-mail policy.

Toda la información y los adjuntos en este mensaje es confidencial y privilegiada. Solamente los destinatarios están autorizados para usar esta información. Las
transmisiones de correo electrónicos no están garantizadas y no son seguras o libres de errores y la empresa no acepta responsabilidad por error u omisiones. La
empresa no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier comunicación que haya sido emitida incumpliendo nuestra política de correo electrónico.

Toda informação, assim como os anexos a esta mensagem é confidencial e privilegiada. Somente os destinatários estão autorizados para utilizarem esta informação. As
transmissões de correio eletrônico não estão garantidas e não são seguras ou livres de erros e a empresa não assume responsabilidade por erro ou omissões. A empresa
não assume nenhuma responsabilidade com respeito a qualquer comunicação que tenha sido emitida sem observar nossa política de correio eletrônico.

 

 
 
 
 
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: "Rosana Caporal (CM)" <rcaporal@copaair.com> 
To: "Rosana Caporal (CM)" <rcaporal@copaair.com> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 11 Jan 2016 20:18:03 +0000 
Subject: FW: Reembolso Indireto para Reembolso Direto - BSPlink COPA 

 

 

 

        Informações Importantes

  


