AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO/GARANTIA DE NO SHOW
INFORMAÇÕES DA RESERVA

Nº

HOTEL:
HÓSPEDE(S):

1)
2)
3)

CHECK IN:

CHECK OUT:

VALOR DA DIÁRIA (R$):

TAXA DE SERVIÇO (%):

10

Nº DE DIÁRIAS:

0

ISS (%):

5

VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS COM TAXAS INCLUSAS (R$):

VALOR TOTAL DE DIÁRIAS A SER DEBITADO NO CARTÃO:
O B S E R V A Ç Õ E S:

Esta autorização será utilizada para:
Débito da(s) diária(s) e taxas acimas descriminadas
Autorizo debitar a quantia mencionada acima, no cartão de crédito informado.

Débito da(s) diária(s), taxas e consumos extras
Autorizo debitar no cartão de crédito informado, o valor corespondente a todos os gastos relativos a essa reserva (quantia mencionada acima
somada a todos os consumos extras).

Débito de consumos extras e taxas incidentes
Autorizo debitar no cartão de crédito informado, o valor corespondente a todos os gastos EXTRAS (tudo exceto diárias), mais taxas
incidentes, relativos a essa reserva.

Garantia de No-Show
Autorizo debitar no cartão de crédito informado o valor corespondente à primeira diária dessa hospedagem, acrescida das taxas acima
informadas, em caso de não comparecimento sem prévio aviso (no-show).

DADOS DO CARTÃO DE CRÉDITO
VISA

MASTER CARD

AMEX

OUTROS:

NOME DO TITULAR:
NOME COMO APARECE NO CARTÃO:
Nº COMPLETO:
DATA DE VALIDADE:

CÓD. DE SEGURANÇA:

Declaro estar ciente e de acordo com as condições gerais da reserva acima.

Assinatura do Titular do Cartão

Local

Data

ÎAo autorizar o débito no cartão de crédito acima descrito, o Associado declara estar ciente e de acordo com as seguintes condições:
1- Em caso de não comparecimento ou cancelamento fora do prazo de 24 hrs antes do check in das reservas realizadas com
garantia de no show, será cobrado o valor correspondente à primeira diária desta hospedagem, acrescida dos impostos e taxas
incidentes, sem direito à devolução.
2- Em caso de utilização parcial da reserva, serão cobradas apenas as diárias utilizadas pelo hóspede, acrescidas dos impostos e
taxas incidentes, salvo condições diferentes especificadas no documento expedido para confirmação da reserva.
3- São parte integrante desta solicitação as condições gerais para toda e qualquer viagem, atendendo aos princípios do Código de
Defesa do Consumidor e Deliberação Normativa da Embratur nº 161/85.

Esta autorização deverá estar acompanhada da cópia frente e verso do cartão. 

¨ FAVOR ENVIAR ESTE PARA O FAX ___________ OU PARA O E-MAIL
________________ §

