
TERMOS E CONDIÇÕES  

1)   INSCRIÇÕES  

Os interessados em inscrever-se no 14º Congresso Internacional de Shopping 

Centers deverão fazê-lo exclusivamente via internet, por meio do site do evento.  

  

2)   INVESTIMENTO 

 Associados Abrasce:  

 R$ 2.900,00 até 02 de agosto 

R$ 3.900,00 a partir de 03 de agosto 

 Não associados  

R$ 4.200,00  

Para inscrições a partir de 6 participantes, entrar em contato com a área de 
relacionamento:  

Tel: (11) 3506-8300 / relacionamento@abrasce.com.br  

Inscrições pela internet serão aceitas até 2 de setembro de 2016. Após, 
somente no local, se houver vagas.  

A inscrição dá acesso a todas as atividades do congresso: Sessões, Coffee Breaks, 

almoço e Exposhopping.  

3)   FORMAS DE PAGAMENTO 

  Boleto Bancário: Pagável em qualquer banco até a data de validade. 

  Cartão de crédito: através do sistema, em inscrições online.  

A inscrição somente será efetivada após o pagamento.O participante receberá, por 
e-mail, após pagamento a confirmação da sua inscrição. 

 As inscrições antecipadas poderão ser realizadas até 15 de julho de 2016.   

Nota fiscal poderá ser solicitada pelo e-mail bruno@abrasce.com.br  ou telefone (11) 3506-
8313 Também poderá ser retirada na Secretaria do evento durante o congresso. 

4)    POLÍTICAS DE CANCELAMENTO 

Cancelamentos com devolução serão aceitos somente quando enviados 
formalmente por e-mail: bruno@abrasce.com.br. 

Em caso de comunicação e justificativa formal de desistência de participação, a 
devolução de valores pagos será efetuada até 45 dias após a realização do evento. 
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• As devoluções seguirão os seguintes critérios:  

Justificativa * Prazo para Solicitação 
Valor a ser 

reembolsado 

Sem justificativa 
até 30 (trinta) dias antes do início do 

Congresso 
50% do valor pago 

Problemas de 

saúde 
Até 5 (cinco) dias antes do início do 

Congresso 
80% do valor pago 

Duplicidade de 

pagamento 
Até 5 (cinco) dias antes do início do 

Congresso 
100 % do valor pago 

 O pedido de cancelamento deverá vir acompanhado dos dados bancários do titular 

da inscrição (banco, agência, conta corrente e CPF) do solicitante para reembolso 
(quando dentro do prazo). 

Não haverá devolução de valores para NÃO comparecimento. 

Transferências  

Inscrição só será transferida mediante solicitação por carta assinada (via e-mail) do 

congressista, obedecendo aos prazos determinados acima, e informando nome e 
CPF do substituto. A data limite e 30 de agosto. 

5)   INFORMAÇOES GERAIS 

O congressista autoriza o uso de imagem pela Abrasce em publicaçoes sobre o 

evento nas midias da associaçao. 

Informações adicionais 

Inscrições  

Fone: (11) 3503-8313 

E-mail: bruno@abrasce.com.br 

Horário:  segunda a sexta das 9h-12h e 13h30-17h 
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