
PLANO DE PAGAMENTO HIGHNET: 
 
Planos com valores fixos e em reais, cobrados mensalmente no boleto, gerando uma forma de poupança 
para a viagem. 
 
Os valores pagos pelo atleta serão acumulados mensalmente. Todo o valor acumulado será convertido de 
Real para Dólar turismo dois meses antes da viagem, sendo, nessa data, contabilizado o valor total do 
pacote e saldo a pagar. 
 
Também dois meses antes da viagem, ou seja, dois meses antes do embarque, a equipe da IE Sports entra 
em contato por e-mail / WhatsApp para: 
 

• Informar o valor total pago/acumulado em reais pelo jogador e seus familiares e a sua respectiva 
cotação em dólar turismo do dia, bem como o saldo a pagar após a conversão. 
 

Dessa forma, os atletas e acompanhantes terão os dois meses que antecedem o embarque para quitar o 
restante do valor da sua viagem. 
 
Por exemplo: 
 
Considerando pagamento mensal de R$ 1.000,00, 

O valor total da sua vagem é US$ 3.390,00 (dólares americanos) e você escolhe o plano mensal de R$ 
1.000,00, iniciando o pagamento em fevereiro de 2021. 

Faltando 2 meses para a sua viagem, ou seja, em novembro, você terá pago em 10 meses o total de R$ 
10.000,00 (reais). 

Em novembro (60 dias antes da viagem) é feito o câmbio do valor pago em reais para o dólar (de acordo 
com a cotação do dólar turismo do dia) e descontado o valor já pago, desta forma: 

Supondo que a cotação do dólar turismo esteja 1 para 4,5 em novembro de 2021, o valor total em reais 
do seu do seu pacote sairá US$ 3.390,00 (dólares americanos) x 4,5 = R$ 15.255,00 

Em sequência, será descontado o valor total pago até então, ou seja, R$ 15.255,00 - R$ 10.000,00, 
restando um saldo a pagar de R$ 5.255,00, a ser quitado em uma ou duas vezes. 

Vale lembrar que o pagamento total deve ser quitado até no máximo 5 dias antes da data da viagem. 

Os termos de condições contratual do pacote pode ser visualizado no link: www.iesports.com.br/contrato  
 
----------------------------- 
 
Considerando pagamento mensal de R$ 1.500,00, 

O valor total da sua vagem é US$ 3.390,00 (dólares americanos) e você escolhe o plano mensal de R$ 
1.500,00, iniciando o pagamento em fevereiro de 2021. 

http://www.iesports.com.br/contrato


Faltando 2 meses para a sua viagem, ou seja, em novembro, você terá pago em 10 meses o total de R$ 
15.000,00 (reais). 

Em novembro (60 dias antes da viagem) é feito o câmbio do valor pago em reais para o dólar (de acordo 
com a cotação do dólar turismo do dia) e descontado o valor já pago, desta forma: 

Supondo que a cotação do dólar turismo esteja 1 para 4,5 em novembro de 2021, o valor total em reais 
do seu do seu pacote sairá US$ 3.390,00 (dólares americanos) x 4,5 = R$ 15.255,00 

Em sequência, será descontado o valor total pago até então, ou seja, R$ 15.255,00 - R$ 15.000,00, 
restando um saldo a pagar de R$ 1.255,00, a ser quitado em uma ou duas vezes. 

Vale lembrar que o pagamento total deve ser quitado até no máximo 5 dias antes da data da viagem. 

Os termos de condições contratual do pacote pode ser visualizado no link: www.iesports.com.br/contrato  

 

http://www.iesports.com.br/contrato

