
 

 

CONTRATO DE VIAGENS – VIAGENS POR ASSINATURA 
AGÊNCIA YOUR TRAVEL 

 
AS PARTES: 
 
FORNECEDOR/AGÊNCIA: 

Razão Social: OUROTUR BUSINESS TRAVEL LTDA ME 
Nome Fantasia: YOUR TRAVEL 
Endereço: R CORONEL EUGENIO MOTA, 521, SALA 22, CENTRO, BOITUVA, SP, 
CEP.18550-000 
CNPJ: 19538241/0001-17 
Inscrição Municipal: 011.252 
Inscrição Estadual: 219.038.877.118 
Telefone: 15 32632569 | 3263-2392 | 15 99711-4028 
E-mail: lazer@yourtravel.com.br 

 
CLIENTE/COMPRADOR: 
 

Nome:  
Endereço: 
RG:  CPF:  
Data de Nascimento:  Profissão:  
Estado Civil:  Telefone:  
E-mail:  Celular:   

 
DADOS DOS PASSAGEIROS: 
 

NOME RG CPF 
   
   
   

Os dados acima são de responsabilidade do COMPRADOR e devem ser preenchidos 
exatamente iguais aos que constarem nos documentos de identificação (passaporte 
para viagens internacionais e RG para viagens nacionais) 
 



 

 

As partes têm entre si, justo e acordado, o presente Contrato de Intermediação de 
Compra e Venda de Serviços Turísticos, que será regido pelas cláusulas e condições 
gerais a seguir expostas: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a contratação de programa de viagens por 
assinatura, que consiste no fornecimento de passagens aéreas, hospedagens em hotéis, 
pacotes turísticos, locação de carros e ingressos para atrações turísticas, exceto para o 
período de alta temporada como natal, réveillon, carnaval e mês de outubro, conforme 
amplamente divulgado pelo sítio e opção realizada pelo CLIENTE, assinalada no anexo A 
e detalhada no Anexo B, os quais fazem parte integrante deste instrumento. 
 
Parágrafo primeiro: O CLIENTE declara desde já estar ciente de que o fornecimento de 
qualquer opção está sujeito a quitação integral dos valores descritos no anexo A e a 
disponibilidade do fornecedor, sendo que em caso de alteração, os valores poderão 
sofrer alterações. 
 
Parágrafo segundo: As reservas poderão ser efetuadas a partir da quitação da décima 
segunda parcela, mas para utilização a partir da quitação integral dos valores descritos 
no Anexo A. 
 
Parágrafo terceiro: Os pagamentos serão realizados por meio de boletos bancários, a 
serem encaminhados para o endereço eletrônico indicado neste instrumento, ou por 
meio de cartão de crédito. 
 
Parágrafo quarto: A AGÊNCIA atua como intermediária entre seus clientes e prestadores 
de serviços, nacionais e internacionais, declinando a sua responsabilidade por todo e 
qualquer problema, perdas ou danos, resultantes de casos fortuitos ou de força maior, 
ou seja: greves, distúrbios, quarentenas, guerras, fenômenos naturais, terremotos, 
furacões, enchentes, avalanches, modificações, atrasos e/ou cancelamento de trajetos 
aéreos devido a motivos técnicos, mecânicos e/ou meteorológicos, sobre os quais a 
operadora não possui poder de previsão ou controle. 
 
Parágrafo quinto: Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo terceiro, 
serão aplicadas as regras de cada prestador de serviço, cabendo à agência auxiliar os 
passageiros para a solução junto aos fornecedores. 
 
Parágrafo sexto: A adesão é sempre realizada para pacote individual, de acordo com a 
opção escolhida e preenchida no anexo B. 
 



 

 

Parágrafo sexto: A AGÊNCIA, como meio de divulgação do plano VIAGEM POR 
ASSINATURA, poderá, através de suas redes sociais, realizar sorteios de brindes, 
vouchers, etc., exclusivamente aos seus clientes que estejam com os pagamentos em 
dia, de acordo com a disponibilidade da AGÊNCIA. 
 
CLÁUSULA II - DOS SERVIÇOS E DESPESAS NÃO CONTRATADOS E QUE NÃO INTEGRAM 
O PRODUTO ADQUIRIDO 
O produto ora adquirido não inclui taxa pró-turismo, despesas com expedição de 
passaportes e obtenção de vistos consulares, custo de vacinas, taxas com expedição e 
carregamento de bagagens e malas, atrativos como filmes de vídeo e TV a cabo, 
utilização e gastos em cassinos, despesas de caráter pessoal (cabeleireiro, massagista e 
manicura em hotéis, embarcações e outros locais, telefonemas, bebidas e produtos do 
frigobar, despesas extraordinárias em restaurantes, além das refeições previstas, 
quando incluídas no pacote), serviços de quarto, despesas decorrentes de diárias, 
refeições e deslocamentos, quando excedentes às incluídas no programa. 
 
Parágrafo primeiro: O preço ajustado neste contrato, também não engloba passeios não 
expressamente mencionados no Programa de Viagem e/ou Confirmação de Reserva, 
gorjetas, serviços de cofre, lavanderia em hotéis, pousadas, navios e cidades, dentre 
outras, que serão de responsabilidade exclusiva do CLIENTE e por ele diretamente pagas 
ao estabelecimento ou empresa prestador ou fornecedor, sem a responsabilidade da 
AGÊNCIA. 
 
Parágrafo segundo: Taxas aeroportuárias podem ser cobradas à parte, podendo ser 
alterada a qualquer tempo, sem prévio aviso, pelos próprios aeroportos, os quais podem 
incluir, alterar ou excluir as tarifas e formas de cobrança das mesmas. 
 
Parágrafo terceiro: Exceto se expressamente mencionado no voucher ou contrato, os 
passeios opcionais não estão inclusos no preço contratado, não tendo a AGÊNCIA 
qualquer responsabilidade quanto sua contratação e execução. 
 
CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA: 
Obriga-se a AGÊNCIA a: 
a) Divulgar os pacotes disponíveis para os assinantes, de acordo com a categoria 
contratada; 
b) Disponibilizar equipe para contato com os assinantes, bem como login e senha de 
acesso ao sítio www.yourtravel.com.br\viagensporassinatura, para consulta dos 
pacotes disponíveis, bem como para visualização das divulgações de sorteios de brindes, 
regras e termos do contrato, interações com assinantes, divulgação de fotos, dicas de 
passeios, entre outros; 



 

 

c) Cumprir todas as cláusulas do presente instrumento, respeitando os direitos e 
garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor. 
d) Prestar todas as informações ao CLIENTE sobre o produto adquirido, inclusive as 
informações relacionadas a cancelamento, alteração e multas. 
e) Restituir o valor até então pago pelo CLIENTE, em caso de cancelamento da viagem 
ou do fornecimento do produto, por iniciativa da AGÊNCIA ou da Operadora cujo pacote 
esteja intermediando, nos termos deste instrumento. 
 
CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE: 
Obriga-se o CLIENTE a: 
a) Cumprir todas as cláusulas do presente instrumento e seus anexos, inclusive as 
condições de pagamento, sob pena de vir a ser responsabilizado pessoalmente pelos 
prejuízos que ele próprio, CLIENTE, venha a sofrer e sob pena de arcar diretamente com 
a obrigação de ressarcir os danos materiais ou morais causados à AGÊNCIA, aos demais 
passageiros e a terceiros. 
b) Conferir detalhadamente as informações constantes deste contrato e dos Anexos, 
tais como: nome dos passageiros, data e local da saída e retorno, condições de 
pagamento, formas de transporte, tipo e categoria do meio de hospedagem e das 
acomodações (individual, duplo, triplo etc.), taxas extras, traslados, roteiros, número de 
refeições, utilização de guias, entre outras. 
c) Solicitar esclarecimento a AGÊNCIA sobre toda e qualquer dúvida existente em 
relação ao produto adquirido. 
d) Respeitar as normas e condições aplicadas pelos fornecedores dos serviços 
contratados, tais como: horário de check in e check out, limite de bagagem, tipo de 
acomodação (single, duplo, triplo), idade mínima para locação de veículos, entre outros. 
e) Providenciar toda a documentação para viagem, como obtenção de passaporte, vistos 
consulares, vacinação, entre outros, junto aos órgãos responsáveis como a Polícia 
Federal, Consulados ou Embaixadas, ANAC etc. 
f) Observar o mínimo de 04 (quatro meses) de antecedência para a marcação da viagem 
e reservas junto a  AGÊNCIA. 
g) O CLIENTE poderá no momento da marcação da viagem, optar por destino diverso do 
escolhido, todavia, deverá quitar a diferença “UPGRADE” entre o destino escolhido no 
momento da adesão e aquele que optar quando da marcação da viagem  
h) O CLIENTE ainda poderá ceder a terceiros o pacote escolhido no momento da adesão, 
todavia, sempre antes da marcação da viagem, e a solicitação deverá ser forma, sempre 
por escrito. 
 
CLÁUSULA V – DO CANCELAMENTO DA ASSINATURA DO PROGRAMA DE VIAGEM 
Na hipótese de cancelamento imotivado do presente instrumento, a AGÊNCIA 
providenciará a devolução do investimento realizado pelo CLIENTE, no prazo de até 60 



 

 

(sessenta dias), corrigidos pelo índice de poupança, com a retenção de 20% sobre o valor 
do contrato para cobertura de taxas e despesas operacionais. 
 
Parágrafo primeiro: Esse mesmo critério será adotado para rescisão do contrato por 
inadimplência de qualquer das parcelas. 
 
Parágrafo segundo: Caso a inadimplência ou cancelamento ocorra após a conclusão das 
reservas, ou até mesmo da emissão dos bilhetes de viagens, serão retidos, ainda, a título 
de multa, os valores cobrados pelos prestadores de serviços, de acordo com a política 
de cada prestadores  de serviços ( hotel, companhia aérea  etc) , nos termos da cláusula 
VI. 
 
CLÁUSULA VI – DA INADIMPLÊNCIA, DESISTÊNCIA, TRANSFERÊNCIA E CANCELAMENTO 
DA VIAGEM E DAS MULTAS CORRESPONDENTES 
Caso o CLIENTE pretenda desistir, transferir ou cancelar o produto adquirido, deverá 
comunicar por escrito à AGÊNCIA, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data 
da utilização do serviço, mediante protocolo ou comprovante de recebimento, ficando 
desde logo ciente de que a AGÊNCIA - ou a operadora, companhia aérea, rede hoteleira 
ou outra prestadora de serviços por ela intermediada - poderá reter e descontar, dos 
valores que serão restituídos ao CLIENTE, os percentuais relativos a despesas 
administrativas, na forma prevista nos respectivos contratos. 
 
Parágrafo primeiro: Caso o produto já tenha sido adquirido pela AGÊNCIA, será efetuado 
o reembolso do valor efetivamente recebido do fornecedor, excluindo-se o valor da 
comissão paga pela venda, que ficará para a AGÊNCIA. 
 
Parágrafo segundo: Caso o produto ainda não tenha sido adquirido pela AGÊNCIA, o 
reembolso em questão será processado após o recebimento formal do pedido, em até 
30 dias, a contar da data do recebimento do pedido, aplicando-se a dedução prevista na 
cláusula V. 
 
Parágrafo terceiro: Além das multas previstas nas alíneas anteriores, serão deduzidas as 
despesas de taxas de juros de cartão de crédito, financiamento e multas cobradas pelos 
fornecedores (transportadoras, cias aéreas, receptivos, hotéis, restaurantes e outros 
serviços), devidamente comprovadas e que não foram passíveis de recuperação, tendo 
em vista que a AGÊNCIA é intermediária na contratação de serviços turísticos. 
 
Parágrafo quarto: O CLIENTE se declara ciente de que em se tratando de produtos 
internacionais, o percentual de retenção será o mesmo aplicado pelos fornecedores, 
podendo ultrapassar os percentuais previstos neste contrato. 
 



 

 

Parágrafo quinto: O plano de VIAGEM POR ASSINATURA adquirido pelo cliente, poderá 
ser cancelado caso haja inadimplência de duas parcelas consecutivas, aplicando-se, 
neste caso, as regras da cláusula V deste contrato. 
 
Parágrafo Único: Caso ocorra desistência do CLIENTE durante a viagem já iniciada, não 
haverá devolução de valores, tampouco bônus para o desistente. 
 
 
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
O CLIENTE declara ter lido todas as cláusulas constantes deste contrato e ter esclarecido 
todas as suas dúvidas antes da aquisição de qualquer produto. 
 
Parágrafo primeiro: Caso o CLIENTE esteja adquirindo produtos e/ou serviços para si 
próprio e/ou seus familiares, empregados ou terceiros em geral que não estejam 
presentes no momento da assinatura do presente contrato, ficará ele, CLIENTE, 
responsável por dar ciência do presente contrato a todos eles, responsabilizando-se 
pessoalmente pelo cumprimento de todas as normas, obrigações e deveres aqui 
presentes. 
 
Parágrafo segundo: O CLIENTE é o responsável e deve providenciar toda sua 
documentação de viagem necessária, tais como passaporte, vistos, habilitação, 
documento de identidade, certidão de nascimento dos menores, autorização para 
menores desacompanhados dos pais, atestados de vacinas, ficando desde já ciente de 
que a não apresentação da documentação exigida pelas autoridades competentes, 
poderá ocasionar a proibição de embarque ou de ingresso no estabelecimento, sem que 
caiba responsabilidade alguma à AGÊNCIA, que está cumprindo sua obrigação de 
informar, isentando-se de culpa caso o CLIENTE seja prejudicado por sua própria ação 
ou omissão. 
 
Parágrafo terceiro: O CLIENTE, ao assinar o presente instrumento, dará expressa 
anuência para que sejam colhidas informações a seu respeito junto aos órgãos de 
proteção ao crédito e/ou similares. 
 
Parágrafo quarto: O CLIENTE autoriza desde já a veiculação de sua imagem e 
depoimento em qualquer meio de comunicação, sem quaisquer ônus e restrições. 
 
CLÁUSULA VIII – DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Boituva/SP para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas deste contrato. 
 



 

 

E por estarem assim justas e contratadas firmam o presente contrato e seus anexos em 
duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
 
 
Boituva, ____ de __________ de 2020. 
 
 
 
 
______________________________ 
AGÊNCIA 
 
 
 
___________________________________ 
CLIENTE 
 
 
 
 
 
Testemunha: 
1.        2. 
Nome:       Nome: 
RG:       RG: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO A 
- Valor do crédito adquirido: R$  
 
- Forma de Pagamento:  
(  ) carnê 
(  ) a vista 
(  ) cartão de crédito 
 
- Valor da parcela mensal: R$  
 
- Data do primeiro vencimento:  
 
Regras para atraso no pagamento: 
- Caso haja o atraso no pagamento de alguma parcela, o cliente deverá informar o 
motivo para a agência, a qual poderá acordar uma nova data para quitação. 
- A partir da 3ª parcela vencida, a agência poderá cancelar o Poupe Viaje do cliente, 
gerando o boleto apenas da multa de cancelamento. Caso o valor pago até o momento 
do cancelamento seja superior ao valor da multa, a agência se compromete a devolver 
a diferença no prazo máximo de 3 dias úteis, contados do término do prazo concedido 
para quitação das parcelas em atraso. 
 
Regras para cancelamento: 
Se o cliente quiser cancelar o contrato do Poupe Viaje, o custo de multa equivale a 
10% sobre o valor adquirido no plano. Caso o valor pago até o momento do 
cancelamento seja superior ao valor da multa, a agência se compromete a devolver a 
diferença no prazo máximo de 3 dias úteis, contados do término do prazo concedido 
para quitação das parcelas em atraso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO B 
O Poupe e Viaje do cliente............................................ inclui os seguintes os seguintes serviços 
e viajantes para a futura reserva:  
 
- Dados de todos os passageiros 
NOME COMPLETO 
DATA NASCIMENTO 
CPF 
RG 
ENDEREÇO RESIDENCIAL 
TELEFONE 
 
NOME COMPLETO 
DATA NASCIMENTO 
CPF 
RG 
ENDEREÇO RESIDENCIAL 
TELEFONE 
 
NOME COMPLETO 
DATA NASCIMENTO 
CPF 
RG 
ENDEREÇO RESIDENCIAL 
TELEFONE 
 
- Produtos/ Serviços solicitados: 
( ) Voos 
(  ) Hotel 
(  ) Traslado 
(  ) Passeio. Qual (is)?  
(  ) Seguro Viagem 
(  ) Ingressos. Qual (is)? DISNEY / UNIVERSAL / LEOLAND / WONDERWORKS 
(  ) Locação de Carro 
(  ) Assessoria em Documentação – Passaporte 
(  ) Assessoria em Vistos 
(  ) Câmbio de Moedas 
(  ) Cruzeiro 
 
 
Observações. Os detalhes específicos de serviços adquiridos no Poupe Viaje serão enviados após emissão dos 
respectivos vouchers, tendo em vista que  esse produto refere-se a um plano de viagem para utilização após 
1 ano da data de assinatura deste instrumento, sendo que neste momento as tarifas dos produtos a serem 
adquiridos ainda não estão disponíveis (voos, hotéis, traslados, etc.), portanto, neste contrato estão 



 

 

assinalados os serviços pretendidos pelos clientes, os quais serão confirmados no momento da emissão dos 
vouchers. 


