AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
Autorizo e reconheço o débito em minha conta do cartão de crédito listado abaixo:
( ) VISA

(

) MASTERCARD

(

) AMERICAN EXPRESS

Número do cartão: __________________________________________ Validade _________/__________
Cód. Identificador: _________________________________ (3 últimos dígitos no campo de assinatura)
Nome do Associado: ____________________________________________________________________
CPF: __________________________________Tel. do Associado: (

) __________________________

Total financiado da parte aérea (tarifa) : R$ __________________________________________________
número de prestações: ________ Valor da prestação: R$ _______________________________________
Mês e ano da viagem: _________________/____________
Taxa de embarque: R$ _________________________________ (à vista, cobrança separada da parte aérea/tarifa)
Tx emissão (se for o caso): R$ ___________________ (à vista, cobrança separada da parte aérea e da tx de embarque)
Nome completo do passageiro (mesmo nome e sobrenomes do passaporte): _______________________
______________________________________ Data de nascimento: ______/____________/___________
Número do passaporte (do passageiro): _______________________ Validade: _____________________

Agência responsável pelo recebimento e conferência dos documentos: ____________________________

Nome do agente: _______________________Assinatura do agente: _____________________________
O agente (agência) assume a responsabilidade pela integridade dos dados preenchidos neste
documento, pelo fornecimento da original e confirma a assinatura do associado

ATENÇÃO
Qualquer transação realizada fora dos padrões contratuais das Administradoras implicará em sanções legais,tanto para a Agência,
quanto para o Associado. Ao autorizar o débito no cartão de crédito, Associado e Agênciadeclaram estar cientes e concordar com
as seguintes condições:
1. Cancelamentos seguem as regras contratuais/Condições Gerais assinadas no ato da inscrição da viagem. Estedocumento é
parte integrante do Contrato de Prestações de Serviço do Greentours. Ao assinar este documento, otitular do cartão declara
conhecer e estar de acordo com o mesmo. Questionamentos ou cancelamentos devem serresolvidos entre as partes, de acordo
com as Condições Gerais/Contrato
2. A Agência de viagens é responsável pela correta aceitação, conferindo na apresentação do cartão sua validade,autenticidade e
assinatura do titular
3. Esta autorização é válida por 15 dias e sua transmissão por fax ou email é permitida apenas para agilizar o processode venda.
Esta autorização original+ cópia simples da identidade do titular + cópia do cartão deverão ser enviado para o Greentours no
máximo em 10 dias.

Local: __________________________________ Data: __________/_______________/______________

Assinatura do titular do cartão: ____________________________________________________
Reconheço e acatarei o débito em meu cartão de crédito, da dívida aqui representada

