
Patagonicus Chile 

Ficha para Compra de Prestação de Serviços de Turismo
Nome da Excursão:

Ficha#: Data:

1- Qualificação do Vendedor

Agente Vendedor Email

Número do Contrato Reserva Excursão Atividade (trekking, remo etc)

Data de Saída Data de Retorno Link do site Patagonicuschile.COM referente a excursão

2- Qualificação do Contratante

Nome CPF Passaporte ou RG Data de Nascimento

Endereço Residencial CEP

Cidade UF Telefone Celular email

Estado Civil Profissão Telefone Fixo Skype

Empresa Endereço Comercial

Telefone Site Renda Mensal

3- Especificação da Operação

Valor do Serviço CLP Valor Entrada CLP Valor Parcelado CLP Valor Prestação CLP

Forma de Pagamento 1º Vencimento Último Vencimento

Nome do Banco Nº da Agência Nº Conta Tipo de Conta

Observações

4- Adquirente/Cessionária do Crédito

1. Do Crédito: O CONTRATANTE declara-se ciente que  cederá   a PATAGONICUS CHILE o crédito decorrente da operação de venda parcelada,
efetuada  nesta  data,  descrita  no  item  "Especificação  da  Operação",  para  a  Instituição  Financeira  mencionada  no  preâmbulo
("Adquirente/Cessionária do Crédito"), a qual ficará sub-rogada em todos os direitos da cedente inclusive o de receber o valor das parcelas nas
datas  avençadas,  por  meio  de  ficha  de  compensação,  débito  em  conta  corrente  ou  qualquer  outro  meio  que  tenha  sido  indicado  pelo
CONTRATANTE e aceito pela cedente.
1.1. Em decorrência da cessão do crédito celebrada entre a PATAGONICUS CHILE  e  Adquirente do Crédito, também é transferido neste ato à
Adquirente/Cessionária do Crédito todas as garantias outorgadas pelo CONTRATANTE.
1.2.  A PATAGONICUS CHILE , ora Adquirente do Crédito fica expressamente autorizada a efetuar pesquisas nos cadastros de proteção ao
crédito, bem como, a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo CONTRATANTE junto ao Adquirente do Crédito, para
constarem de cadastros compartilhados pelo Adquirente do Crédito com outras instituições conveniadas para tanto, administradas pela SERASA
ou por outras entidades de proteção ao crédito. A Adquirente do Crédito e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar
e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo CONTRATANTE, o que é de utilidade aos seus interesses.
1.3.  O CONTRATANTE autoriza  a  Adquirente/Cessionária  do  Crédito  a  obter  e  fornecer  informações  pertinentes  a  operações  de crédito  e
garantia(s) de sua(s) responsabilidade(s) junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central

2.  Do Pagamento  em Cheque.  Caso o  CONTRATANTE opte  por  pagar  as  parcelas  com cheques,   em hipótese alguma,  pode sustar  o
pagamento, caso em que poderá ser caracterizado o crime tipificado no Artigo 171 do Código Penal.



Patagonicus Chile 

Ficha para Compra de Prestação de Serviços de Turismo
Nome da Excursão:

Ficha#: Data:

3. Da Mora.  Deixa-se claro, que o recebimento de qualquer das prestações em atraso não significará novação ou alteração das condições de
parcelamento, importando em mera tolerância, arcando, sempre o CONTRATANTE, em tal hipótese, com os juros e encargos permitidos em lei,
além de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o montante da dívida, em razão da sua impontualidade.

4. Disposições Finais.  O CONTRATANTE assume, perante a Lei, inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, bem
como,pela autenticidade dos documentos apresentados.
41. O CONTRATANTE declara-se ciente de que qualquer divergência relacionada ao prazo de entrega dos bens e/ou serviço, natureza, estado,
qualidade, vícios e defeitos deverá ser tratada diretamente com a Patagonicus Chile por escrito, documento este a ser encaminhado ao endereço
eletrônico: info@patagonicuschile.com, não se isentando da responsabilidade de cumprir com as obrigações assumidas.
4.2. O CONTRATANTE obriga-se a liquidar 50% do custo da viagem até 10 dias da data da partida. Não o fazendo, a Patagonicus Chile reserva-
se o direito de cancelar a sua inscrição de acordo com  a tabela disponível no  Item 6, Anexo B.

5. Anexo A. Instruções de pagamento parcelado:

Condição Método de Pagamento Instrução

3 vezes sem juros para cursos
4 vezes sem juros para viagens

Cheque ou Cartão
(paypal, webpay)

Parcela 1: A vista
Parcela 2: 30 dias
Parcela 3: 60 dias
Parcela 4: 90 dias

2 vezes sem juros
Cheque o u Cartão
(paypal, webpay)

Parcela 1: A vista
Parcela 2: 30 dias

A vista Cheque , transferencia ou Cartão (paypal) 10% de desconto

Pagamentos via paypal ou webpay possuem adicional de 5% o valor total
5.1 Anexo B Instruções para cancelamente de compra: 

Anulação  Penalidade

Até  40 dias antes da viagem Devolucão de 50% de valor pago

Até  20 dias antes da viagem Devolucão de 20% de valor pago

Até  10 dias antes da viagem Devolucão de 10% de valor pago

Até  5 dias antes da viagem Sem devolucão do valor pago

5. Responsabilidades 

6. Seguros.  Fica reservado ao cliente a contratação de um seguro de viagem para o período de duração da sua viagem, destino e tipo de
atividade, e a fornecer cópia do seu comprovante a Patagonicus Chile, o fazendo até 10 dias antes da partida. Não contratando um seguro de
viagem ou adquirindo um seguro de viagem com coberturas insuficientes ou inadequadas, isenta automaticamente a Patagonicus Chile e todos os
seus parceiros e prestadores de serviço, diretos e indiretos, de toda e qualquer responsabilidade relativa aos riscos e consequentes custos que o
cliente incorre por não ter realizado a proteção que lhe foi proposta
7. Condições Gerais de Participação: O cliente declara conhecimento das condições descritas em http://www.patagonicuschile.com/#!servicos-
ao-cliente-condicoes/clrz , anexando a este contrato uma cópia assinada do mesmo.

6- O prorgrama referido poderá sofrer alterações de acordo com condições climáticas ou avaliação do guia de montanha responsável
pela saída, priorizando sua segurança e do grupo. 

7- Assinaturas

Local Data

Assinatura do CONTRATANTE / Assinatura do AGENTE DE VENDAS (PATAGONICUS CHILE)

 

Contratante Contratado

PATAGONICUS CHILE
Avenida El Zorro, Ensenada – Puerto Varas – Chile

info@patagonicuschile.com | www.patagonicuschile.com
Fone Chile: +56 9 5640.6085 skype: marcelo.scampos

http://www.patagonicuschile.com/#!servicos-ao-cliente-condicoes/clrz
http://www.patagonicuschile.com/#!servicos-ao-cliente-condicoes/clrz
http://www.patagonicuschile.com/

