
 

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO – SERVIÇOS DE VIAGENS 
 

Produto Número da Reserva 

Agência de Viagens (nome e código) e-mail Contato 

Autorizo e reconheço o débito em minha conta do cartão de crédito abaixo: 
 

AMEX VISA DINNERS HIPERCARD MASTERCARD Outro: 
 

 

Nome (como consta no cartão) 

Cartão nº Validade Cód.Segurança 

Moeda Taxa de Câmbio Valor - R$ Nº  de Parcelas 

ATENÇÃO 
Qualquer transação realizada fora dos padrões contratuais das Administradoras implicará sanções legais, 

tanto para o portador como para o estabelecimento e seus intermediários. Ao autorizar o débito no cartão 

de crédito, Associado e Estabelecimento declaram estar cientes e concordar com as seguintes condições: 

1 - Questionamentos ou 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 aceitação, conferindo na apresentação 

do cartão sua validade, autenticidade e assinatura do Titular. 

3 - Esta autorização é válida por 15 dias e sua transmissão. Em caso de contestação por parte do 

Associado, o Estabelecimento é responsável pela apresentação deste original, cópia de documento oficial 

que comprove a assinatura do cliente e cópia dos bilhetes/vouchers emitidos. Esses documentos podem 

ser solicitados a qualquer momento 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 Associado, ressaltando que a assinatura do 

Portador do cartão neste documento é obrigatória. 

5 – Por favor, enviar a cópia do cartão e de um documento frente e verso, a assinatura deve ser a mesma 

do documento enviado. 

6 – O Cliente (Agência) assina a presente autorização na qualidade de devedora solidária do Titular do 

Cartão, caso, por qualquer razão, o débito lançado seja contestado e/ou não seja liquidado. 
7 - O débito na fatura do cartão utilizado virá em nome de Trend Fairs, Trend Operadora ou Trend Viagens 
S.A 

 

NOME CPF 

  

  

  

  

  

  

  

FO.CC.003 - V03 
 

Data          

Ass. do Titular (OBRIGATÓRIO) 

Idêntica ao documento enviado 

Ass. Respons. pela Agência (OBRIGATÓRIO)

PASSAGEIROS 


