Product Advisory
Cálculo da OB Fee para Pagamentos Parcelados
Número de referência:

3453

Data efetiva:
(Carregamento para
produção)

08-Set-18

Descrição:

A funcionalidade Pagos Parcelados incluirá a Taxa OB (Taxa de Bilhete de
Transportadora) como parte de seus cálculos.
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Visão geral
O Brasil tem uma prática de negócios chamada "Pagos Parcelados", que permite que uma passagem aérea seja paga
em prestações utilizando o cartão de crédito do cliente. Esse aprimoramento calculará a taxa de OB aplicável a ser
incluída no plano de parcelamento.

Benefício para o cliente
• A taxa OB será calculada e incluída no plano de parcelamento automaticamente.

Detalhes e exemplos
Quando a função Pagos Parcelados é inserida na tela de Múltiplos Recebimentos (FMR), o valor da taxa de OB é
calculada internamente.
Exemplo 1
1.

Exemplo da tela FMR com forma de pagamento Pagos Parcelados.
Deverá ser inserido /-OB para que a OB fee possa ser cobrada.
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2.
>FO1
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Entrada para verificar taxa de OB da tarifa arquivada antes da emissão da passagem

Response:

3.

A taxa do OB será calculada e coletada com base no total do valor do Cartão de Crédito e valor que será
via Pagos Parcelados.
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Exemplo 2
1.

Exemplo da tela FMR –com duas formas de pagamento - Pagos Parcelados e Dinheiro

2.

O valor da taxa de OB será calculado sobre o valor incluído como Pagos Parcelados (R $ 5000,00 + 15261,84
= 20261,84). A taxa de OB não será cobrada para forma de pagamento em dinheiro e / ou faturado.
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O valor atualizado da taxa de OB será enviado no relatório TINS (Ticket and Invoice Numbering) e no BSP (Relatório
de Agência da BSP) para relatórios.

Não há alterações no MIR. O valor da taxa de OB será calculado no total do cartão de crédito.
Exemplo do MIR com a informação da taxa OB
A27Y 01BRL
492.60BRL
27754.44
OB: 492.60OB NNNFCA
CC SURCHRG
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