
  

Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda. 
CNPJ: 13190290000125 

Av. Bernardino de Campos, 98, 12º andar, CEP 04004.040, Paraíso, São Paulo, Brasil. 

 

FICHA FINANCIAMENTO - CHEQUE 
BOOKING ID 1 BOOKING ID 2 BOOKING ID 3 

   

Dados da Agência  

Telefone Nome e-mail 

   

Dados do Cliente 

CPF RG Orgão Emissor Data Nacimento Profissão 

     

 
Nome Completo  

Tel. Residencial Tel. Celular e-mail 

   
CEP Endereço Nº/Complemento Bairro Cidade/UF 

     
Renda (R$) Tel.Comercial Nr Banco /Cód. Câmara Nº Agência Nº Conta Corrente Cliente Desde 

      

Dados da Viagem 

Destinos Navio:   Data do Embarque:   

Valor Entrada (R$):  Qtde de Passageiros:   

Valor Financiado (R$):  Nº Parcelas:   (de 01 até 08X) 

Valor da Parcela (R$):  Data 1ª Vencimento:   

Dado (s) do Viajante (s) - Informar todos os viajantes 

Nome         CPF 

          

          

          

          

          

          

          

          

Dados do cheque 

Nr Cheque C1 C2 C3 Data Depósito 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
O Contratante reconhece como verdadeiras as informações constantes desta ficha de cadastro de cliente e desde logo, se responsabiliza integralmente 
pela veracidade das informações aqui fornecidas, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Decreto Lei 2848/40 (Código Penal). 
Convenciona-se ainda, com plena manifestação de vontade do contratante, que este anui com a cessão de créditos e/ou a transferência dos títulos por 
endosso, em decorrência do financiamento obtido para a realização de viagem turística com a contratada, consoante o disposto nos arts. 286, 287 e 290 
da Lei 10.406/02 (Código Civil).  
*O não pagamento de quaisquer umas das parcelas, importará na antecipação de todas as parcelas vincendas, eximindo-se os eventuais credores dos 
cheques de quaisquer responsabilidades extracontratuais.     
             

     
Local e data     

    
Assinatura do Contratante  Assinatura e carimbo da Agência 

 

A AGÊNCIA deverá guardar original deste formulário assinado pelo CONTRATANTE, por um período de 05 (cinco) anos. Este documento pode ser solicitado a qualquer 

momento pela PULLMANTUR. Em caso de contestação por parte do Contratante, fica por responsabilidade da agência a apresentação deste original. 
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