
 
N° RESERVA ________________         VENDEDOR__________________               

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO  –  SERVIÇOS DE VIAGENS 

Autorizo e reconheço o debito em minha fatura do cartão de credito abaixo: 

Informamos que a razão social do Projeto Emoções é Amizade Empreendimentos e Participações Ltda.  

Para débito, o nome que constará na sua fatura de cartão de crédito e nos avisos de sua operadora de 

cartão é o nome da Razão Social.  

   American                                 Cartão N°: _________________________________________________ 

   Elo                                             Nome:____________________________________________________ 

   Mastercard                              Código de segurança:______________validade: ___________________ 

   Visa                                            Fone celular:________________________________________________ 

                                                      CPF:_________________________________________________ 

 

Número da reserva _________________Número da Cabine _________________________ 

Tipo de Cabine: ______________________________ 

Saldo a ser parcelado no cartão de credito: ____________________       N° 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. 

1. Questionamentos ou cancelamentos dos serviços adquiridos devem ser resolvidos entre as partes, de acordo 

com as condições gerais do contrato entre o Projeto Emoções e o 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 valida por 15 dias e sua transmissão por e-mail é permitida apenas para agilizar o processo de 

venda. Em caso de contestação por parte do associado, o estabelecimento é responsável pela apresentação do 

original, cópia de documento oficial que comprove a assinatura do cliente. 

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. 

Passageiro 1:________________________________  Passageiro 2______________________________ 

Passageiro 3:________________________________  Passageiro 4______________________________ 

  

    Assinatura do titular do Cartão 

Local e Data:________________________________________________ 

Importante: Os documentos da viagem serão liberados até 10 dias antes do embarque e somente após o recebimento 

da autorização original, contrato do Projeto Emoções, e copia do documento de identidade e do cartão(contratante). 

Não aceitamos autorização que tenha qualquer tipo de rasuras. 


