Termo de Condições Poup Viagem Acalento
Com o objetivo de auxiliar e facilitaras a realizações de sonhos em viagens,
desenvolvemos o Poup Viagem que vem para aperfeiçoar o nosso relacionamento com
você e garantir o nosso melhor atendimento.

Principais benefícios:
- Segurança e tranquilidade com a garantia da Acalento Turismo;
- Quanto mais cedo o passageiro começar a poupar, maior será o número de
Parcelas;
- Reserva antecipada ao lançamento dos produtos em grupo;
- Prioridade para seus passageiros na escolha das datas, antes da abertura
oficial das viagens;
- Proporciona ao seu passageiro tempo hábil para retirada de passaporte e visto.
Condições gerais:
- Será cobrada uma taxa de adesão/administração no valor único de 100USD a ser
convertido e descontado do montante poupado, no valor do dólar turismo do dia da
emissão da viagem;
- Caso o passageiro decida cancelar o Poup viagem, a taxa de adesão/administração será
convertida e abatida do montante poupado, no valor do dólar turismo do dia do
cancelamento;
- O valor a ser depositado será definido pelo cliente no momento que fizer a abertura da
poupança e poderá ser feito através de boletos ou depósitos bancários;
- As transferências realizadas através de paypal terão um abatimento de 8% do valor
depositado referente as taxas do sistema;
- O valor arrecadado será convertido para a moeda de compra da viagem no momento
que o cliente fizer o resgate para a emissão do pacote.
Qualificação do Poupador:
Proposta
Valor mensal investido
Empresa / Cliente

CNPJ/ CPF

Tipo Doc.

Nº Doc.

Sede
Rua Dr. Paulo Herve 1350 - Sala 3 Bingen | Petrópolis | CEP: 25.220-210
Filial
Rua São Francisco de Assis, 520 | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | CEP:
22790-530
www.acalento.com.br
CNPJ: 08.995.927/0001-10

Dt. Nascimento

Local/ País de Nascimento

Sexo

Endereço Residencial/Sede (rua, nº, apto)
Cidade/UF

Bairro
Estado civil
Tel. Celula

CEP

Profissão

Tel. Fixo

Email

Concordo com todas as condições previamente definidas e permito que a
Acalento Turismo administre o valor investido até o momento da definição do pacote de
viagem escolhido.
Local/ Data

Assinatura

Sede
Rua Dr. Paulo Herve 1350 - Sala 3 Bingen | Petrópolis | CEP: 25.220-210
Filial
Rua São Francisco de Assis, 520 | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | CEP:
22790-530
www.acalento.com.br
CNPJ: 08.995.927/0001-10

