


1 - ACESSE O LINK1 - ACESSE O LINK
OUROEPRATA.COM

Acesse a sua conta:

https://www.viacaoouroeprata.com.br/site/


2 - FAÇA O LOGIN2 - FAÇA O LOGIN
OUROEPRATA.COM

Informe os dados abaixo:

https://www.viacaoouroeprata.com.br/site/


3 - MINHAS COMPRAS3 - MINHAS COMPRAS
Acesse o menu "minhas compras".



4 - LISTAR VOUCHERS4 - LISTAR VOUCHERS
Estarão listados todos os vouchers das passagens compradas.
Clique nos três pontinhos: 



5 - CANCELAR TRECHOS5 - CANCELAR TRECHOS  
Em seguida, clique em cancelar trecho:



6 - CONFIRMAR O CANCELAMENTO6 - CONFIRMAR O CANCELAMENTO
Clique na opção "SIM" para cancelar o trecho comprado.



7 - CONFIRMAÇÃO -7 - CONFIRMAÇÃO -  
          CARTÃO DE CRÉDITOCARTÃO DE CRÉDITO  

Aguarde a confirmação de cancelamento que aparecerá na tela.

Compra cancelada com sucesso!

Compras realizadas com Cartão de Crédito:



INFORMAÇÕES SOBRE CANCELAMENTOINFORMAÇÕES SOBRE CANCELAMENTO                                    

• Sua solicitação de cancelamento será enviada imediatamente. 
• Observe a forma de pagamento, o estorno será de acordo com ela. 
• Pagamentos no PIX o estorno é imediato. 
• Pagamento em Vale+Online o valor é estornado ao seu saldo. 
• No crédito do cancelamento será efetuado de forma única via fatura do cartão utilizado
na compra, podendo levar até 45 dias. 
• Será devolvido o valor da Passagem, com retenção de 5% do valor pago e taxa
administrativa, quando houver, de acordo com a legislação. 
• É importante observar a data de fechamento da fatura, pois dependendo da data do
cancelamento o crédito será realizado na fatura posterior. 
• No caso de cancelamento de compra parcelada, é procedimento da operadora abater o
crédito única vez e continuar deduzindo as parcelas normalmente, nestas casos, após a
confirmação do estorno, é aconselhável verificar com sua operadora o procedimento
adotado.



8 - CONFIRMAÇÃO -8 - CONFIRMAÇÃO -  
          CRÉDITO VALE+ONLINECRÉDITO VALE+ONLINE  

Aguarde a confirmação de cancelamento que aparecerá na tela.

Compras realizadas com Vale+Online:

obs: os créditos entrarão em sua conta em até 24h



FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato o nosso SAC 0800 5 51 8666


