MANDATO
Pelo presente instrumento autorizo expressamente a Transbank S.A. descontar em meu cartão
de crédito o(s) pagamento(s) de serviços que abaixo assinala(m), a partir da data e período
indicado, para que seja(m) pago(s), a empresa Valle Nevado S.A.

DADOS PESSOAIS:
NOME do Titular (igual ao do cartão):
RG ou PASSAPORTE:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE:

CELULAR:

FAX:

E-MAIL:

CEP:

INFORMAÇÃO FINANCEIRA:
CARTÃO:
( ) Amex (

Nº CARTÃO CRÉDITO:
) Diners (

) Mastercard (

) Visa

CODIGO DE SEGURANÇA:

VALIDADE:

BANCO EMISSOR:

DIA DE PAGAMENTO FATURA:
______/_______/__________

Cartão alternativo: O uso deste cartão ficará sujeito a problemas que possa ter seu cartão anterior.
CARTÃO:
( ) Amex (

Nº CARTÃO CRÉDITO:
) Diners(

) Mastercard (

) Visa

CODIGO DE SEGURANÇA:

VALIDADE:
______/_______/__________

BANCO EMISSOR:

DIA DE PAGAMENTO FATURA:
______/_______/__________

SERVIÇOS CONTRATADOS
HOTEL:
( ) Htl Valle Nevado (

) Htl Puerta del Sol (

) Htl Tres Puntas (

) Edifício Valle del Sol

Chegada: ____ /_____/_____ Saída: ______/_______/______ Nº noites: ______________
Nº Confirmação: _________________

Declaro haver recebido uma cópia desta confirmação,
portanto conheço e aceito cada uma das condições
gerais especificadas.

TOTAL serviços em US$: __________________ Valor de cada prestação: US$: ___________________
PAGAMENTO com cartão de crédito: US$ __________ DATA DA 1ª PRESTAÇÃO: ____/____/____
QUANTIDADE de prestação: ______ mensais.

___________________________________________________
Assinatura do titular cartão de crédito

CONDIÇÕES ADICIONAIS DE PAGAMENTO:
No caso de surgir algum problema com meu cartão de crédito, autorizo a Empresa Valle
Nevado S. A. descontar 100% do saldo pendente mediante o uso do voucher deixado no hotel.
No caso de cancelamento da reserva confirmada, Valle Nevado não fará o reembolso das
parcelas antes processadas. Em dito caso, a Empresa Valle Nevado S. A. aplicará a política de
cancelamento informada na confirmação da reserva que o Sr(a) declara conhecer. Autorizo a
Empresa Valle Nevado S. A. informar a Transbank S. A. o valor dos serviços a serem debitados
em meu cartão de crédito.
A relação entre Valle Nevado S. A. e o subscrito é exclusivamente entre ambas partes, pelo
que libero Transbank S. A. de qualquer obrigação a respeito.
Se eventualmente ou circunstancialmente acontecer que a Transbank S. A. não efetue algum
desconto em meu cartão de crédito à Empresa Valle Nevado S.A., esta deverá fazê-lo
imediatamente. Se me acontecer algum prejuízo ou dano relacionado com a falta de cobertura
ou caducidades de contrato, libero expressamente de toda responsabilidade a Transbank S. A.
e renuncio qualquer ação contra esta última.
O Serviço entregue pela Empresa Valle Nevado S. A. , è de responsabilidade única e exclusiva
desta; portanto Transbank S.A. está liberada de qualquer obrigação a respeito.
OBS: Favor enviar xerox do documento de Identidade e do cartão de crédito junto a este mandato.

___________________________, _______de____________________ de ___________________.
Local , Data

______________________________________________________
Assinatura do titular do cartão de crédito

