AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO
Compra de pacotes de viagens ou parte terrestre

Autorizo a Canadá Viagens e Turismo Ltda. a debitar de minha conta do cartão de crédito a
quantia abaixo expressa, reconhecendo a dívida aqui expressa e me comprometendo com o seu
total pagamento.
Bandeira do cartão:

Validade:

Nº do cartão:

Cod. Segurança:

Associado:

CPF:

Endereço:
Cidade:

Estado:

Valor a debitar

R$

CEP:

Nº de parcelas:
ATENÇÃO :

Qualquer transação realizada fora dos padrões contratuais das administradoras implicará em sanções legais, tanto para o
estabelecimento e seus intermediários, quanto para o Associado. Ao autorizar o débito no cartão de crédito, Associado e
Estabelecimento declaram estar cientes e concordar com as seguintes condições :
1) Questionamentos os cancelamentos dos serviços adquiridos devem ser resolvidos entre as partes, de acordo com as
Condições Gerais do contrato entre Estabelecimento e Cliente;
2) O Estabelecimento e seus intermediários são responsáveis 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 é permitida apenas para agilizar o processo de
venda. Em Caso de contestação por parte do Associado, o Estabelecimento é responsável pela apresentação deste original,
cópia do documento oficial que comprove a assinatura do cliente e cópia dos bilhetes / vouchers emitidos. Estes documentos
podem ser solicitados a qualquer tempo pelas administradoras;
4) Caso os serviços sejam prestados em nome de outras pessoas que não o Titular do Cartão, seus nomes deverão ser
listados abaixo para maior segurança do Associado.
5) A presente Autorização só será válida se acompanhada de cópia da carteira de identidade ou passaporte, comprovante de
endereço e cópia frente e verso do cartão de crédito assinado. A folha contendo a cópia do cartão de crédito deverá,
também, estar assinada pelo titular.
6) Qualquer alteração referente à presente Autorização de Débito em Cartão de Crédito deverá ser comunicada à outra parte
por escrito, em um prazo máximo de 24 horas. No entanto, em caso da já emissão dos bilhetes aéreos, ficará o titular do
cartão de crédito responsável pelas multas impostas pela Cia Aérea.

Viajantes:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

________________________________________
Local e Data
________________________________________________
Assinatura do Titular do Cartão

Retornar via fax (19) 3871-9988 e enviar original assinado com as cópias para:
Canadá Viagens e Turismo Ltda.

DOS ESPORTES, 065 - VALNOS, SP BRASIL CEP 13270-210 FONE +55 19 3871-9999
AV. DOS ESPORTES, 1065 - VALINHOS, SP BRASIL CEP 13270-210 FONE +55 19 3871-9999

