Papel Timbrado da empresa

Credor:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Cidade:
e-mail:
Valor da carta:
Carta de crédito nº xx

Serve o presente para atestar que o (a) Credor (a) fulano de tal, goza de um crédito no
valor de R$ xxx (por extenso o valor) referente à aquisição de serviços turísticos
intermediados por esta agência, conforme consta no anexo I deste termo que é parte
integrante e inseparável desta carta.
O crédito disposto nesta carta de crédito refere-se ao valor despendido pelo (a) Credor
(a) para contratação dos serviços turísticos que ante a impossibilidade de usufrui-lo em
virtude dos impactos causados pela pandemia de COVID-19 (novo coronavírus),
especialmente as medidas impostas nos países de origem e destino, servindo este
instrumento para repactuação da avença.
Desta forma, o crédito constituído nesta carta é intrasferível e inalienável, devendo ser
utilizado em produtos e serviços ofertados pela (Agência de Turismo colocar o nome
da agência) em período a ser livremente negociado entre as partes.
Deve-se observar que a aquisição de novo pacote turístico com destino anteriormente
contratado, contudo cancelado em razão do estado de calamidade pública provocado
pelo Covid-19, deverá ater-se as mesmas características do pacote anterior bem como
o seu período/sazonalidade, sendo que qualquer alteração que gere acréscimos no
valor do pacote ou serviço deverá ser suportado pelo(a) Credor(a).
O prazo de utilização deste crédito é de 12 (doze) meses a contar da data do decreto
federal que extinguir o estado de calamidade pública provocado pelo vírus Covid-19.

Belo Horizonte, xx de maio de 2020.

Carimbo da empresa com o
CNPJ e a assinatura do seu
representante legal

Endereço e contato telefônico da empresa

Papel Timbrado da empresa

ANEXO I

Valor total do pacote turistico (denominar o pacote)

R$

Forma de pagamento

Cartão de Crédito

Valor total efetivamente pago pelo Contratante até a presente data

R$
R$

Valor do total estornado
Valor do crédito

R$

Endereço e contato telefônico da empresa

