Prezados Clientes,
Para atender a política comercial de vendas em cartão de crédito com
assinatura eletrônica, mantendo a segurança e a transparência na operação de
vendas pedimos que observem os seguintes itens:
1. PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE DÉBITO
2. CÓPIA DO CABEÇALHO DA ÚLTIMA FATURA DO CARTÃO QUE
COMPROVE O ENDEREÇO
Quando Solicitado pela Operadora o Cliente precisa apresentar:
3. CÓPIA DO CPF
4. CÓPIA DA FRENTE DO CARTÃO DE CRÉDITO
5. PASSAR VIA FAX (82) 3231-8238/3231-1335 OU
6. EMAIL: mep@mepeventos.com.br

MEP EVENTOS E TURISMO

Empresa Organizadora e Agência de Turismo Oficial
Rua Sandoval Arroxelas, 766 - Sala 202 - Ponta Verde - 57.035-230
www.mepeventos.com.br email: mep@mepeventos.com.br / 82.3231.1335 / 82.3231.8238

AUTORIZAÇÃO DE VENDA CREDITO / DÉBITO – AGÊNCIA DE TURISMO

Autorizo e reconheço o débito em meu cartão de crédito abaixo:
Mastercard
Visa

Cartão nº ______________________________________
Nome: ________________________________________
Validade:______________________________________
Código de Identificação:__________________________
Fone:(_____)__________________________________

Hotel : x Hotel Ponta Verde Maceió
Moeda: R$ - Real

Passagem aérea :

Cia : _______

Nº de Parcelas:

Valor da Parcela:

Total da Venda:
ATENÇÃO

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 concordar 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 Cliente.
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 válida por 15 dias e sua transmissão por fax é permitida apenas para
agilizar o processo de venda. Em caso de contestação por parte do Associado, o
Estabelecimento é responsável pela apresentação deste original, cópia do documento oficial
que comprove a assinatura do cliente e cópia dos comprovantes de despesas feitas no
Estabelecimento. Estes documentos podem ser solicitados a qualquer momento pelas
Administradoras.

Viajantes
(Para mais nomes utilize o verso)
__________________________________
Local e data
__________________________________
Assinatura do titular igual a do cartão
Carimbo e Assinatura da MEP EVENTOS
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