
Plata biletului de avion prin cardul de credit - Sfaturi pentru călători - FAQ - eSky.mdPagină

Plata biletului de avion prin cardul de credit

Această modalitate de plată este cea mai rapidă și cea mai sigură la ora actuală pentru
cumpărăturile online. Pentru plățile cu cardul, eSky.md folosește tehnologia SSL – transmiterea
criptată de date – pentru a asigura un transfer sigur al datelor în timpul rezervărilor online.
Acesta codi�că informațiile introduse în formularele de pe site în timpul procesului de rezervare,
astfel încât acestea să nu �e interceptate pe parcurs. Folosirea acestei tehnologii împiedică, de
asemenea, reținerea pe server a datelor dumneavoastră de cont, de aceea aceste informații
trebuie reintroduse la �ecare nouă rezervare efectuată cu eSky.md.

Plata prin cardul de credit se efectuează imediat, după ce ați introdus corect informațiile de pe
card. Dacă plata a fost realizată fără probleme, sistemul va a�șa informații despre numărul de
bilete de avion rezervate, codul de rezervare și con�rmarea de plată. De asemenea, începând din
momentul în care vedeți aceste informații, tariful biletului de avion este �nal și nu mai poate
suferi modi�cări.

Plata prin card se taxează suplimentar?

Companii aeriene low-cost
Cele mai multe companii aeriene low-cost taxează suplimentar acest serviciu, iar taxa variază în
funcție de tipul de card folosit: VISA, VISA Electron, MasterCard, Diners Club etc. Rețineți că
eSKY.md nu poate interveni pentru modi�carea acestei taxe și nici pentru neaplicarea acesteia în
procesul de rezervare. Aceste taxe impuse de companiile aeriene low-cost pot � aplicate și
pentru plățile achitate prin transfer bancar. 

De obicei, în cazul rezervărilor la companii aeriene de linie nu se aplică taxe suplimentare pentru
plata prin card de credit sau prin transfer bancar. Cu toate acestea, companiile aeriene pot
modi�ca regulamentul propriu și impune taxe suplimentare.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
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