
 

 
Prezado cliente, 

Diante do comunicado oficial que não haverá a participação de espectadores estrangeiros 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 devido a atual situação de pandemia da COVID-19 
em todo o mundo, publicado no dia 20 de março de 2021, a MATCH - MATCH Hospitality 
AG, revendedora autorizada de ingressos, entrou em contato com o TOCOG - Comitê 
Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e solicitou informações sobre os 
procedimentos de reembolso dos ingressos adquiridos por residentes no Brasil. Ainda 
estamos aguardando maiores esclarecimentos do TOGOG, sendo que, neste momento, os 
clientes residentes no Brasil possuem as seguintes opções: 

(i) a utilização dos ingressos já adquiridos pelos detentores de ingressos (o próprio 
comprador ou pessoas que receberam os ingressos de um comprador) que residam no 
Japão ou residam no exterior e preencham os requisitos exigidos pelo Governo do Japão 
para entrada no país e também para o período da estada, por favor consulte regularmente 
o site https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html. Note que as providencias para a 
obtenção de visto e entrada no Japão são de responsabilidade exclusiva do detentor de 
ingresso. Neste caso e de acordo com a cláusula 4.3 do Regulamento de Vendas, futuras 
solicitações de cancelamento de ingressos ou de crédito não serão aceitas pela MATCH. 

(ii) a disponibilização de crédito para compra de ingressos para outros eventos vendidos 
pela MATCH, com a retenção da taxa de serviço. Mais informações sobre os eventos 
disponíveis no site https://match-hospitality.com/events. O crédito poderá ser utilizado até 
31 de dezembro de 2022. Ingressos sujeitos a disponibilidade e a confirmação final por parte 
da MATCH. 

(iii) a devolução do valor de face dos ingressos, na moeda destacada na Confirmação de 
Compra, com reembolso no cartão de pagamento usado na transação original e retenção 
da taxa de serviço. Os clientes que efetuaram pagamento por transferência bancária 
internacional, serão contatados oportunamente para confirmação dos dados bancários. 

Informamos que a MATCH já transferiu ao TOCOG os valores de face dos ingressos 
recebidos e o TOCOG informou que reembolsará a MATCH a partir de Junho de 2021. 
Portanto, estamos aguardando a devolução dos valores pelo TOCOG, para então efetivar a 
devolução do valor de face dos ingressos para os nossos clientes. 

Esclarecemos que a taxa de serviço é a remuneração da MATCH pelos serviços de 
intermediação que foram prestados na venda de ingressos. Para comprar ingressos de 
forma antecipada e segura, disponibilizamos para consulta todas as sessões de jogos para 
o evento, possibilitando a seleção e aquisição de ingressos. Note que a MATCH é uma 
empresa internacional, com sede na Suíça, estando subordinada as leis do seu país, 
atendendo, entretanto, as regras de cobrança da taxa de serviço no Brasil, previstas no 
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parágrafo 7º., da Lei 14.046/2020, que trata do adiamento e do cancelamento de serviços, 
de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em função da pandemia. 

Considerando o curto prazo estipulado pelo TOCOG para devolução de ingressos, 
sob o qual a MATCH não possui qualquer controle, e para garantir que você receba 
os valores conforme apresentado neste momento, você deve nos comunicar até o dia 
10.04.2021, a sua opção dentre as acima informadas (i), (ii) ou (iii), entrando em 
contato conosco por e-mail: websales@match-hospitality.com 

Note que a opção é válida para a totalidade de seus pedidos de ingresso, não sendo 
permitida a utilização, a disponibilização de crédito ou a devolução parcial. 

Após 10.04.2021, caso a MATCH não receba a comunicação da sua opção, futuras 
solicitações de cancelamento de ingressos ou de crédito não serão aceitas pela MATCH, 
conforme item 4.3 do Regulamento de Vendas. 

Caso necessite de mais informações ou assistência com relação aos ingressos, não hesite 
em nos contatar. 
 
Atenciosamente, 

MATCH Hospitality AG Websales Team 
Web: https://match-hospitality.com/tokyo2020/brasil 
Email: websales@match-hospitality.com 
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