
Autorização de Débito
Serviço de Viagens

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 concordando 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 Titular.
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 para utilização imediata e sua transmissão por e-mail/fax é 
permitida apenas para agilizar o processo de venda. Cópia de documento legal com 
foto e cartão de crédito devidamente assinado (frente e verso). Estes 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 no campos nome dos passageiros, para 
maior segurança do Associado.
5 - A Taxa de Serviço “ Service Fee” será debitada em uma única parcela a favor da 
Opus Viagens, em caso de cancelamento da viagem, este fee não será reembolsado.

DADOS DO CARTÃO

DADOS PESSOAIS

VALORES

OBSERVAÇÕES

AUTORIZO O DÉBITO EM MINHA CONTA NO CARTÃO DE CRÉDITO ACIMA REFERIDO

OBS.: FAVOR RETRANSMITIR ESTE FORMULÁRIO PREENCHIDO COM CÓPIA FRENTE E VERSO DO CARTÃO E DA CARTEIRA DE IDENTIDADE.

SERVIÇOS

Número do Cartão

Nome

Tarifa

Telefone

Nº Parcelas

Fornecedor

Local, Data e Assinatura do Titular do Cartão

Celular

Valor da Parcela

End.

CPF RG Data de Nascimento

Agente

CEP

Data

CidadeBairro

Taxa Emb. Taxa Serv. TotalMulta Alteração

Nome do Titular Validade

Cód. Segurança

Nome dos
Passageiros

Descrição 
dos Serviços

Aéreo Hotel Carro Ingresso Pacote Seguro Trem
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