
 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE FIEL DEPOSITÁRIO 

 

AGÊNCIA:  ____________________________________________________ 
 
Local: _______________________________, __________________de 2017. 
 
À 
BC VIAGENS E TURISMO EIRELI ME – GRAND TOURS. 
 
Na qualidade de AGÊNCIA DE VIAGEM, intermediário nas vendas de pacotes 
turísticos estruturados pela GRAND TOURS e oferecidos para consumidores 
finais de nosso relacionamento, e objetivando maior agilidade nos processos 
de vendas, nos responsabilizamos como FIÉIS DEPOSITÁRIOS pelo bom pre-
enchimento dos documentos, veracidade das informações e assinaturas e a 
guarda dos mesmos, necessários ao bom desenvolvimento do processo de 
vendas, sejam eles: 

a) Contrato de Prestação de Serviços e seus anexos; 
b) Cópia de documento de identidade pessoal (RG ou CNH ou Passa-

porte); 
c) Cópias do cartão de Crédito, frente e verso; 
d) Formulário de “Autorização de Débito” / “Assinatura em Arquivo” para 

pagamentos em cartões de crédito. 
Ainda, assumimos a responsabilidade pela entrega imediata dos documentos 
por nós guardados, seja para comprovação dos serviços comprados/vendidos 
ou efetivação/comprovação do pagamento. Neste último caso temos ciência 
que as Administradoras de Cartões de Crédito estabelecem o prazo de 48 ho-
ras para apresentação destes documentos, assim, assumimos o compromisso 
da entrega destes documentos através de cópia eletrônica dentro do prazo es-
tipulado para posterior apresentação dos originais quando solicitados. 
Uma vez que V. Sas. tenham dado seu “DE ACORDO”, bastará para a efetiva-
ção da venda e a correspondente emissão dos vouchers (ticket's de bilhetes 
aéreos, hotéis, serviços, parques etc.), que passemos mensagem eletrônica 
confirmando estarmos de posse de toda a documentação acima especificada 
com as seguintes informações:  

1) Número da venda; 
2) Dados do cartão de crédito; 
3) Forma de pagamento, à vista ou parcelado. 

 
E por assim se acharem justos, assinam o presente termo em duas vias de 
igual teor, para que surtam seus efeitos jurídicos.  
  
 

_______________________________ 
REPONSÁVEL PELA AGÊNCIA 

 
 

_____________________________________ 
BC VIAGENS E TURISMO EIRELI ME – GRAND TOURS. 
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