
 

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO 
Cartões aceitos: Visa, Mastercard, American Express (Amex), Elo e Hipercard 

Agência:  Agente: 
 

 
 

 Autorizo e Reconheço o DÉBITO em minha conta de cartão citado abaixo: 
 

Nome do Associado (conforme descrito no cartão) 

 
 

CPF:  Fone de Contato: 
  

Número do Cartão: 
 

Validade:                              /  Código Verificador: 
 

Valor da Venda no Cartão  Coeficiente Utilizado  Nº de Parcelas  Valor da Parcela 

 
 

      

 

Nome Completo do(s) Passageiro(s) 

 

PAX 1  .................................................................................................................................................................................... 

PAX 2  .................................................................................................................................................................................... 

PAX 3  .................................................................................................................................................................................... 

PAX 4  .................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

 
 

 Condições 
 

Ao autorizar o débito no cartão de crédito, o Associado e o Agente de Viagem declaram estarem cientes e de acordo com as 
seguintes condições: 
1. Qualquer transação realizada fora dos padrões contratuais das Administradoras implicará em sanções legais, tanto para o agente 
de viagens e seus intermediários, quanto para o associado. 
2. O Agente de Viagens e seus Intermediários são responsáveis pela correta aceitação, conferindo na apresentação do cartão, sua 
validade, autenticidade, assinatura do associado (titular) e condições de venda. 
3. Em caso de contestação por parte do associado, o Agente de Viagens é responsável pela apresentação deste original, que poderá 
ser solicitado a qualquer momento pelas Administradoras de cartões de crédito. 
4. Caso os serviços sejam prestados em nome de outras pessoas que não o associado (titular) do cartão, seus respectivos nomes 
deverão ser listados no campo de PAX (passageiros), para maior segurança do associado. 
5. No caso de eventual débito pelo não cumprimento do item 2, problema ou alteração dessa autorização, o Agente de Viagens pela 
presente autoriza a DOMUS VIAGENS E TURISMO LTDA a efetuar a cobrança dos valores pertinentes na forma de fatura à vista. 
6. Após autorizado o débito no cartão, caso seja CANCELADA A COMPRA no período superior a 90 dias da data que foi autorizado, 
o cliente/agência ficam cientes que além das multas contratuais previstas no contrato de viagem, existirá também um custo 
adicional de até 5% sobre o valor acima autorizado, referente a taxa administrativa. 
 

IMPORTANTE: anexar cópia do cartão de crédito frente e verso assinado, e cópia do RG ou outro documento oficial com foto que 
comprove identidade do portador. 

 

 

 

........................................................................                                ......................................................................... 
          Assinatura do Titular do Cartão                                                       Carimbo e Assinatura/Agente de Viagens 

 

 

 

 

Data: / / Local:  


