Termos e condições de inscrição
Como inscrito individual ou parte de um grupo, o participante é exclusivamente responsável por assegurar
todas as providências e informações necessárias para garantir a participação no Congresso Brasileiro de
Mercado de Capitais, incluindo a compra da inscrição de acordo com sua categoria conforme a tabela de
preços a seguir:

Inscrição Full Pass
Acesso aos dois dias de evento
Garante vaga em todas as palestras da plenária e em uma palestra paralela por período
Acesso à área de convivência
Inclui alimentação (coffee breaks e brunch)
Direito ao brinde oficial do congresso
Tipo de inscrição

Até 31/03/20 Até 15/05/20 Dia do evento*

Associados e profissionais CFP®

R$ 3.300,00

R$ 3.600,00

Patrocinadores, expositores e apoiadores do evento

R$ 3.500,00

R$ 3.900,00

Não associados

R$ 3.700,00

R$ 4.100,00

R$ 4.500,00

*Sujeito a disponibilidade de vagas

Inscrição Day Pass
Acesso a um dia de evento
Garante vaga em uma palestra paralela por período
Acesso à área de convivência
Inclui alimentação (coffee breaks e brunch)
Tipo de inscrição

Até 31/03/20 Até 15/05/20

Associados e profissionais CFP®

R$ 1.000,00

R$ 1.100,00

Patrocinadores, expositores e apoiadores do evento

R$ 1.100,00

R$ 1.200,00

Não associados

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

Formas de pagamento
O participante poderá escolher entre boleto bancário ou cartão de crédito para o pagamento da inscrição.
•

Boleto bancário: após finalizar a inscrição, o participante deverá efetuar o pagamento do boleto em
até doze dias, que é o prazo para vencimento. O pagamento será confirmado automaticamente em
48 horas.

A partir de 4 de maio de 2020, o prazo de vencimento do boleto será de sete dias e seguirá
diminuindo de forma que a confirmação do pagamento seja feita antes do evento.
•

Cartão de crédito: o pagamento é feito no momento da inscrição e será confirmado após aprovação
da operadora do cartão. Não é permitido parcelamento do valor.

•

Todos os pagamentos devem ser feitos em real (BRL), antes do evento. Após a aprovação, o
participante receberá um e-mail confirmando sua inscrição.

•

As inscrições no dia e local do evento serão efetuadas exclusivamente por cartão de crédito e ficarão
sujeitas à disponibilidade de vagas.

DIREITOS DO INSCRITO
Inscrições Full Pass:
•
•
•
•
•
•

Participação nos dois dias do evento.
Acesso a todas as palestras.
Acesso à área de convivência.
Dois coffee breaks e um brunch por dia de evento.
Direito à mochila oficial do evento.
Dentro do programa de educação continuada, associados da Planejar
que participarem como congressistas Full Pass terão direito a seis
créditos por dia.

Inscrições Day Pass:
•
•
•
•
•

Participação em um dia de evento.
Acesso a uma paralela por período.
Acesso à área de convivência.
Dois coffee breaks e um brunch.
Dentro do programa de educação continuada, associados da Planejar que participarem como congressistas
Day Pass terão direito a três créditos por dia de evento.

Política de cancelamento
É possível cancelar a inscrição, e o reembolso do valor pago varia de acordo com o prazo da solicitação.
Nesse caso, o participante deverá enviar o pedido para eventos@anbima.com.br até o dia 15 de maio de
2020. Após o processamento da solicitação, será feito o cancelamento total do ingresso.
O reembolso da taxa de inscrição será efetuado da seguinte forma:

•
•

•

Para solicitações de cancelamento feitas até sete dias após a compra, será devolvido 100% do valor
pago.
Para solicitações feitas depois do oitavo dia da compra, desde que antes do dia 15 de maio, serão
retidos do estorno 12,6% referentes aos impostos e R$ 150,00 referentes à taxa do meio de
pagamento.
Não será possível solicitar reembolso após 15 de maio.

Substituição
É possível enviar um substituto para comparecer ao evento caso o participante que comprou o ingresso
não possa ir. Para isso, é preciso enviar o pedido de substituição para o e-mail eventos@anbima.com.br até
15 de maio de 2020. O substituto terá as mesmas condições previstas na inscrição efetuada e aceitará as
mesmas condições de registro.
Informações gerais
• Credenciais de acesso são individuais e intransferíveis. O participante responsabiliza-se pela escolha
das palestras paralelas de seu interesse, mediante preenchimento de formulário a ser enviado por
e-mail.
• A escolha das palestras paralelas a que tem direito é de inteira responsabilidade do participante,
por meio do aplicativo do evento. Caso não informe as palestras paralelas a que deseja assistir,
estará sujeito à disponibilidade de vagas.
• Ao ingressar no evento, o participante aceita que sua imagem e seu áudio possam ser captados
durante a realização do congresso, cedendo, gratuita e definitivamente, todos os direitos de
imagem e áudio à ANBIMA para todos os fins.
•

•
•

A inscrição autoriza os organizadores a utilizarem e-mail e número de celular para envio de
informações via SMS ou WhatsApp, e, ainda, a compartilharem os dados com os patrocinadores do
evento para os mesmos fins.
No caso de o participante não concordar com o compartilhamento acima, deverá informar
expressamente a não concordância por meio do canal eventos@anbima.com.br.
Após a realização do evento, o certificado de participação será enviado automaticamente por email.
Em caso de dúvidas, o participante deve entrar em contato pelo e-mail eventos@anbima.com.br.

