
Termo de Aceite 
Reserva com Financiamento pela Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A 

Agência de Viagem: [preencher a razão social da Agencia] 
 
1. O Comprador/Cliente declara-se ciente que em caso de no-show e/ou cancelamento da 
Reserva que está sendo financiada junto à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, o 
Comprador/Cliente ficará sujeito ao pagamento dos custos e penalidades incidentes sobre os produtos 
adquiridos, a saber: 
 
(i) Condição de Cancelamento do Fornecedor: conforme Voucher nº [colocar nº reserva específica 
que o pax identifique] 
 
(ii) Multa decorrente do cancelamento do financiamento: no montante equivalente a 4% (quatro 
por cento) calculado sobre o valor total financiado. 
 
2. Os valores descritos no item 1 acima deverão ser pagos pelo Comprador/Cliente da seguinte 
forma: 

2.1. Caso haja valor a ser devolvido ao Comprador/Cliente, fica estabelecido que os valores 
descritos em (i) e (ii) do item 1 acima serão descontados desse montante, sendo que será 
devolvido apenas o saldo restante ao Comprador/Cliente. 
 
2.2. Caso haja valor a ser pago pelo Comprador/Cliente para inteirar o valor das 
penalidades, este deverá continuar pagando as parcelas do financiamento, até a quitação 
integral dos valores descritos em (i) e (ii) do item 1 acima, quando então será cancelado o 
financiamento. Havendo alguma diferença a ser devolvida, haja vista que o valor das parcelas a 
serem pagas podem ser superiores às penalidades, essa diferença será devolvida ao 
Comprador/Cliente. 

 
3. A realização de compensação entre débitos e créditos e a emissão de cobrança, nos termos 
aqui mencionados, são desde já autorizadas pelo Comprador/Cliente e serão realizadas 
automaticamente, independentemente de qualquer outra autorização e/ou formalidade. 
 
4. Nos casos em que a comissão de intermediação tenha sido paga diretamente pelo 
Comprador/Cliente para a Agência de Viagens, em caso de cancelamento e/ou no show, esses valores 
deverão ser reembolsados diretamente pela Agência de Viagens ao Comprador/Cliente, não tendo a 
Trend Viagens qualquer responsabilidade nesse sentido. 
 
 
5. Sendo esses os termos aceitos em sua integralidade, firmamos o presente. 
 
 
____________________________________ 
Local/Data 
 
 
________________________________  ______________________________ 
Agência de Viagem    Comprador/Cliente 
 
 
___________________________________ 
Trend Viagens Operadora de Turismo S/A 
 
 
_______________________________  ______________________________ 
Testemunha 1 (nome/cpf)   Testemunha 2 (nome/cpf) 


