
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS 

INSCRIÇÃO: 

O formulário de inscrição deve ser preenchido e submetido online juntamente com indicação do respetivo pagamento;  
 
Os valores da inscrição incluem: 
 
Membro APIH/ SETS, Não Membro e Interno:  

• Acesso a todas as sessões científicas 

• Acesso à área de exposição técnica 

• Certificado de presença 

• Documentação do congresso (pasta & crachá) 

• Resumos científicos 

• Cafés (2 e 3 de Junho 2017) 

• Cocktail de boas-vindas (1 de Junho 2017) 

• Possibilidade de inscrição no programa educacional, almoços e jantar do congresso mediante o pagamento de uma taxa 
extra. 

 
Programa Educacional:   

• Acesso às sessões científicas do Programa Educacional (1 de Junho 2017) 

• Certificado de presença 

• Crachá 

• Café (tarde de 1 de Junho 2017) 

• Cocktail de boas-vindas (1 de Junho 2017) 
 
CONFIRMAÇÃO: 
A confirmação de inscrição só é enviada após a receção do pagamento total de todos os serviços devidamente assinalados no 
boletim de inscrição. Até à receção do pagamento, a inscrição estará suspensa e não será considerada. Por favor notar que não será 
enviado nenhum voucher. 
 
RESERVAS DE ALOJAMENTO 

A Skyros-Congressos será responsável por efetuar as reservas de alojamento para o 2º Congresso Hispano-Português de Medicina 
Transfusional e Terapia Celular. Todos os alojamentos devem ser solicitados através do formulário de inscrição. As reservas serão 
efetuadas mediante disponibilidade e por ordem de chegada. 
 
Condições de pagamento: 
► Cartão de Crédito: 
Até 1 de Abril de 2017 será solicitado o pagamento de uma noite de depósito por quarto de forma a garantir a reserva. O restante 
valor deverá ser pago até 1 de Maio de 2017.  
 
► Transferência Bancária: 
Até 1 de Abril de 2017 será solicitado o pagamento de uma noite de depósito por quarto de forma a garantir a reserva. O restante 
valor deverá ser pago até 1 de Maio de 2017. Deverá ser enviado um comprovativo de pagamento para apih2017@skyros-

congressos.com, caso contrário apenas será considera a primeira noite de alojamento e as restantes canceladas automaticamente. 

 
Para reservas recebidas após 1 de Abril de 2017 é obrigatório o pagamento total, e após 1 de Maio de 2017 apenas será permitido 
pagamento com cartão de crédito.  
Alterações de reservas poderão ser solicitadas através do e-mail apih2017@skyros-congressos.com até 1 de Maio de 2017. A 
Skyros-Congressos não poderá garantir alojamentos após 1 de Maio de 2017. 
 
Após pagamento total dos serviços é enviada uma Carta de Confirmação que é um documento válido para apresentar ao check-in 
no Hotel e para a Inscrição.  
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO - ALOJAMENTO 

Todas as alterações ou cancelamentos devem ser solicitadas por escrito para apih2017@skyros-congressos.com. 
 Agradecemos o favor de não contactar o hotel diretamente. 
 

CONDIÇÕES CANCELAMENTO/REEMBOLSO ALOJAMENTOS 

Datas Cancelamento/Pagamento Reembolso 

Até 27 Fev. 
 Cancelamento Gratuito - só aplicável pagamento 

da taxa de reserva de 20€ 
Totalidade, deduzida da taxa de 

reserva 

De 27 Fev. a 26 
Abr. 

30% do valor da reserva será cobrado 70% do valor da reserva 

Após 26 Abr. Pagamento da totalidade da reserva Não reembolsável 

 
Em caso de No Show/Check-out Antecipado/Check-in Tardio não haverá lugar a reembolso de nenhum dos valores pagos. 
 
POLÍTICAS DE CANCELAMENTO – INSCRIÇÕES & PROGRAMA SOCIAL 

 

• Para cancelamentos recebidos antes de 1 de Abril 2017 poderá haver reembolso do valor total dos serviços solicitados 
deduzido da taxa de reserva de 30 Euros  

• Cancelamentos recebidos entre 1 de Abril e 1 de Maio 2017 haverá reembolso de 50% dos serviços solicitados, deduzido 
da taxa de reserva de 30 Euros 

• Cancelamentos recebidos após 1 de Maio 2017, não haverá lugar a reembolso de nenhum dos valores pagos.  
 
REEMBOLSOS 

Todos os reembolsos serão emitidos após o Congresso.  
 
IMPORTANTE 

As inscrições online terminam a 25 de Maio 2017.  
A partir desta data só serão aceites inscrições no local do congresso, mediante pagamento, ainda que solicitadas por empresas, tal 
como os demais serviços que venham a ser solicitados. Todos os serviços estão sujeitos a disponibilidade. 
 
JANTAR DO CONGRESSO - OPCIONAL 

 O Jantar do Congresso tem uma taxa adicional (35€ até 2 de Maio e 45€ de 3 a 25 de Maio), e apenas está disponível para os 
participantes do Congresso.  
 
ALTERAÇÕES 

Alterações às reservas serão aceites até 25 de Maio 2017, após esta data terão de ser solicitados no local do congresso mediante o 
pagamento de uma taxa de 20e por alteração de nome.  

Qualquer alteração deve ser informada via email para a Skyros-Congressos - apih2017@skyros-congressos.com. 
 

 
RECIBOS 

No local do evento apenas serão emitidos recibos dos serviços aí solicitados.  
Alterações aos recibos apenas serão possíveis se solicitados até 30 dias após a emissão do primeiro documento (estas alterações 
poderão ser efetuadas antes ou após o congresso e nunca durante o evento). 
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CERTIFICADOS 

Os certificados são enviados em formato digital após o evento. Se não forem rececionados até uma semana após o evento por 

favor contactar o secretariado - apih2017@skyros-congressos.com. Os Certificados podem ser solicitados até 30 dias após a 

realização do evento. Findo este prazo a Skyros-Congressos não é responsável pela emissão dos mesmos.  
 
METODOS DE PAGAMENTO 

Por razões de segurança, o Secretariado não aceita pagamentos em dinheiro ou cheques pessoais.  
 
➢ Transferência Bancária - SKYROS-CONGRESSOS,LDA 
Detalhes do Pagamento: “APIH2017 / Nome Participante”. 
A transferência bancária deve indicar de forma clara o nome do participante. 
 
Deverá ser enviado juntamente com formulário de inscrição um comprovativo de pagamento. 
Por favor notar que as despesas bancárias devem ser pagas pelo próprio. 
Após 1 de Maio 2017, apenas são aceites pagamentos com cartão de crédito. 
 
Dados Bancários:  
Nome: SKYROS – Congressos, Lda.  
Banco: Millennium BCP      
IBAN: PT50 0033 0000 4520 7011 7970 5   
Swift: BCOMPTPL 
 
 
➢ Cartão de Crédito (Pagamento feito através de um Sistema de Segurança) 

• Visa   

• American Express   

• Mastercard  
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