FORMA DE PAGAMENTO – OPÇÕES
PROGRAMA CULTURAL DE FÉRIAS
DADOS DO PARTICIPANTE
Nome Completo:

Sexo:

Masculino

Feminino

R.G. e/ou Passaporte:
DADOS DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO
Nome Completo do Responsável Financeiro:
R.G.:

C.P.F.:

Data de Nascimento:
Tel. Residencial:

Tel. Celular:

E-mail:

VALOR DO PROGRAMA E FORMA DE PAGAMENTO - OPÇÕES
VALOR TOTAL DO PROGRAMA: € 4.900 (quatro mil e novecentos euros).

ENTRADA
VALOR: € 1.000(um mil euros) + € 300(trezentos euros), adicional caso opte pelo curso intensive.
PAGAMENTO À VISTA: através de depósito bancário em favor de Viatrix Viagens e Turismo Ltda., CNPJ: 57.092.257/0001-57, nos
bancos/agência/conta corrente:
•
Itaú - 341, ag 0192 c/c 45090-6 ou
•
Santander - 033, ag 0438 c/c 13.003.259-2

SALDO - IDENTIFIQUE A OPÇÃO DE PAGAMENTO ESCOLHIDA
VALOR DO SALDO: € 3.900 (três mil e novecentos euros)*
OPÇÃO 1 - ( ) à vista através de depósito bancário, mesmas contas acima, o valor do programa será convertido em R$ ao câmbio** do dia
do pagamento.
OPÇÃO 2 - (

) através de cartão de crédito, Visa ou Mastercard, em até 5 parcelas sem juros.

•

Preencha o formulário: autorização de débito – serviço de viagens

•

Informe a data, nome do viajante, assine e inclua cópia frente e verso do cartão de crédito

•

Valor do programa será convertido em R$ ao câmbio** do dia da aprovação do cartão

OPÇÃO 3 - ( ) através de boletos bancários com quitação da última parcela até dia 01/06/2016, valor do boleto fixado em euros e será
convertido ao câmbio** do dia do vencimento

•

Boletos serão enviados por e-mail ou poderão ser impressos via web www.experimento.org.br/soucliente

OPÇÃO 4 - (

) em até 24 parcelas fixas em reais através do Parcelamento Santander, sujeito a aprovação de crédito pelo banco.

•

Preencha o formulário chamado – Ficha Cadastral e envie juntamente com os demais documentos.

* para os pacotes comprados até o dia 21 de março, será oferecido um desconto de €$200 (duzentos euros).
**câmbio deve ser consultado através do site: www.experimento.org.br/portoseguro ou pelos telefones:
São Paulo: 11 3707-7122 ,
Campinas: 19 3255-2203 ou 19 3256-4022.

Assinatura do responsável financeiro

Data/Hora

