
 

CENTRAL DE AJUDA 
 

Compra de ingressos: 
 
Perdi o boleto emitido. Como emito a segunda via de um boleto? 
R: Para emitir a segunda via do boleto, acessar INGRESSOS e selecionar a compra 
desejada; 
 
Meu boleto venceu e esqueci de pagar. Como gerar um novo? 
R: Caso o boleto tenha expirado, realize uma nova compra. 
 
Paguei meu boleto mas ainda aparece o status Pendente. O que faço? 
R: Compras realizadas por boleto podem levar até 2 dias úteis para serem 
aprovadas. Enquanto isso, seu pedido ficará PENDENTE. 
 
Caso tenha efetuado o pagamento corretamente e seu pedido continue pendente 
ou foi cancelado, entre em contato e nos envie o seu comprovante de pagamento 
através do e-mail contato@bilet.com.br ou WhatsApp (81) 98193-5465 que 
verificaremos o que ocorreu e te retornarmos em até 24h. 
 
Minha compra está sendo recusada e não está sendo aprovada. O que fazer? 
R: Verifique se os dados inseridos do cartão estão corretos ou se o cartão está 
liberado para realizar compras online. Verifique também se tem limite disponível 
para realizar essa compra. 
 
Fechei a página de pagamento via PIX, como acesso novamente? 
R: Acesse o ícone INGRESSOS e selecione o ingresso desejado e que está pendente 
pagamento, selecione o método de pagamento PIX para finalizar a compra. 
 
Não consigo visualizar o QR Code para finalizar o pagamento via PIX. Como 
proceder? 
R: Ao selecionar o método de pagamento PIX, uma nova janela abrirá com o QR 
Code do pagamento PIX. Esse QR Code, fica disponível por 1h e após esse período 
expirará. Se fizer mais de 1h que gerou o QR Code para pagamento, volte aos 
ingressos e selecione novamente o método de pagamento PIX para gerar um novo 
QR Code. 
 
Não recebi um e-mail confirmando minha compra. Posso não receber meu 
ingresso? 
R: Verifique se o endereço de e-mail digitado no pedido é o mesmo utilizado para 
se cadastrar na Bilet. Verifique também se o e-mail está na caixa de spam. Caso 
não consiga resolver, entre em contato para te ajudarmos através do e-mail 
contato@bilet.com.br ou WhatsApp (81) 98193-5465. 
 

Cancelamento e Reembolso: 
 
Posso cancelar a compra de um ingresso? 
R: O usuário possui o prazo de até 7 dias corridos (a partir da data da compra) para 
solicitar o cancelamento/reembolso de sua compra - conforme previsto no Artigo 
49 do Código de Defesa do Consumidor. Desde que não seja solicitado nas 48 
horas que antecedem o evento ou após sua realização.  
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Para realizarmos o reembolso, precisamos que você envie e-mail para 
cancelamento@bilet.com.br,  com o assunto "Cancelamento de Ingresso" e no 
corpo do e-mail informar corretamente o evento comprado, e-mail de cadastro na 
Bilet, junto com seus dados bancários completos. Com isso, nossa equipe 
conseguirá efetuar o cancelamento da compra e seu devido reembolso. O 
reembolso ocorrerá via transferência bancária e o prazo é de até 30 dias úteis , 
após o recebimento dos seus dados. 

Atenção: Não é possível realizar o cancelamento parcial de uma compra. A compra 
é cancelada em sua totalidade e caso tenha mais de um ingresso adquirido na 
mesma compra, todos os ingressos são cancelados. Em casos de compra via 
Cartão de Crédito, o valor total será estornado na fatura do cartão utilizado. O 
prazo depende da data de fechamento da sua fatura e da data em que o pedido 
foi cancelado. 

Transferência do ingresso para terceiro 
 
Posso transferir meu ingresso para outra pessoa? 
R: Sim. Basta acessar seus INGRESSOS, localizar o ingresso adquirido que gostaria 
de transferir para outra pessoa e selecionar ‘’Transferir Titularidade’’. Será 
necessário que a outra pessoa tenha cadastro no sistema Bilet Ticketeria. Insira o 
e-mail de cadastro, confirme se as informações do novo titular do ingresso e 
confirme. Verifique com cuidado as informações pois uma vez transferido o 
ingresso, essa ação é irreversível.  
A partir do momento que o novo titular recebe o ingresso, ele se torna o portador 
do ingresso e somente ele poderá devolver ou transferir o ingresso novamente. 
 
 

Minha Conta 
 
Não consigo acessar minha conta. Como resolver? 
R: Verifique se está inserindo os dados corretos (e-mail e/ou senha). Caso esteja 
tudo correto e ainda não consegue acessar a conta, selecionar ‘’Esqueceu a 
senha’?’.  
 
Como alterar meus dados cadastrais? 
R: Acesse PERFIL para alterar seus dados (e-mail, telefone, endereço). 
 
Meu e-mail, telefone ou CPF já está sendo utilizado em outra conta.  
R: Caso não se lembre dos dados para acessar sua conta, nos envie um e-mail 
contato@bilet.com.br ou WhatsApp (81) 98193-5465 que iremos te ajudar a 
recuperar a sua conta já cadastrada na BILET. 
 
Não recebi e-mail de redefinição de senha. Como resolver? 
R: Verifique se o e-mail foi digitado corretamente ou se está na caixa de spam. 
Caso esteja tudo correto e ainda não consegue acessar a conta. Entre em contato 
para te ajudarmos através do e-mail contato@bilet.com.br ou WhatsApp (81) 
98193-5465. 
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