
 

3.5. As taxas portuárias são valores recebidos pela PULLMANTUR para as autoridades portuárias das cidades onde os navios têm escala, de acordo com a legislação 
brasileira. A PULLMANTUR está obrigada a cobrar estes valores dos passageiros por imposição legal. Estes valores não supõem nenhum tipo de benefício ou lucro 
para a PULLMANTUR. Os valores de taxas portuárias são os indicados na tabela de tarifas e deverão ser pagos conjuntamente com o preço da cabine.

3.6. Revisão de preços. O preço do pacote turístico foi calculado baseado nos tipos de câmbios, tarifas de transporte, preço do combustível e das taxas e impostos 
aplicáveis na data de edição do catalogo. Qualquer variação de preço dos citados elementos poderá dar lugar a uma revisão de preço final da viagem, tanto a mais 
como a menos, baseado nos valores atualizados destas variações de preço mencionadas.

3.7. Caso solicitado e concedido o parcelamento de preço, o CONTRATANTE que tiver pago a entrada será responsável pela quitação integral do restante do preço 
orçado para todo o programa de viagem. 

3.8. Como pagamento do programa de viagem, fica a Agência de Viagens, desde logo, autorizada pela PULLMANTUR, a ceder o crédito decorrente da operação de 
parcelamento para instituições financeiras de sua confiança e escolha, as quais ficarão sub-rogadas plenamente no direito de receber, através de emissão de fichas de 
compensação, débito em conta corrente ou outro meio por esta determinada. A Agência de Viagens fica autorizada também a consultar diretamente a instituição 
financeira, responsável pela concessão do crédito, a cerca das pendências financeiras relativas a este contrato.

4. DO CANCELAMENTO

4.1. O CONTRATANTE poderá cancelar sua reserva no Cruzeiro e/ou dos demais hóspedes através de formulário específico (“Termo de Cancelamento de Cruzeiro”) 
fornecido pela PULLMANTURPULLMANTUR, o qual deverá ser preenchido e assinado pelo CONTRATANTE e entregue ao Agente de Viagens junto ao qual foi 
contratado o Cruzeiro.

4.2. Uma vez solicitado o cancelamento pelo CONTRATANTE, a PULLMANTUR restituirá ao CONTRATANTE o valor efetivamente pago pela reserva cancelada, 
observado as retenções de remuneração pelos serviços prestados pelo Agente de Viagens, o qual deverá ser pleiteado junto à própria agência, podendo a 
PULLMANTUR reter, ainda, nos termos da Cláusula 4.3., parte do valor a título de multa, cujo percentual irá variar de acordo com o prazo de antecedência em que for 
solicitado o cancelamento. 

4.3. Além da Remuneração do Agente de Viagens, que não será reembolsada em nenhum caso pela PULLMANTUR, os percentuais da retenção mencionados na 
Cláusula 4.2. observarão os seguintes critérios: (I) Cancelamento em até 60 (sessenta) dias antes do embarque, retenção de 5% (cinco por cento) do valor total da 
reserva cancelada, a título de multa compensatória por despesas administrativas; (II) Cancelamento em prazo inferior a 60 (sessenta) dias antes do embarque, retenção 
dos percentuais conforme tabela abaixo, sobre o valor total da reserva:

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO       RETENÇÃO

Em até 60 dias antes do embarque                                   	 5%

Em até 59 a 30 dias antes do embarque                           	10%

Em até 29 a 21 dias antes do embarque                           15%

Em 20 dias antes do embarque ou menos                       20%

.

4.4. Conforme explicitado na tabela acima, o CONTRATANTE não fará jus a qualquer restituição se a reserva for cancelada a menos de 07 (sete) dias da data do 
embarque ou quando o CONTRATANTE não se apresentar na data de embarque (“no show”). Não haverá, ainda, qualquer direito de restituição se qualquer um dos 
Hóspedes abandonar o Cruzeiro já iniciado, tampouco haverá cancelamento de pagamentos vincendos, decorrentes de eventual parcelamento.

4.5. Na hipótese de a contratação do Cruzeiro ter sido feita pelo CONTRATANTE por meio de financiamento bancário consignado (CDC), eventual custo financeiro 
decorrente do cancelamento será integralmente suportado pelo CONTRATANTE. 

4.6. O cancelamento de apenas um dos Hóspedes não implicará no cancelamento dos demais integrantes da cabine, não cabendo a estes qualquer reembolso, 
observado o disposto das cláusulas 2.1.4 e 2.1.3. 

4.7. A restituição de valores em razão de cancelamento será feita proporcionalmente ao valor correspondente a cada Hóspede na reserva cancelada, ou seja, em caso 
de cancelamento de 1 (um) ou 2 (dois) Hóspedes em cabines triplas ou quádruplas, respectivamente, este(s) será(ão) considerado(s) como o 3º e/ou o 4º Hóspede da 
cabine contratada, ainda que o valor total da cabine tenha sido rateado/dividido entre todos os Hóspedes ocupantes, devendo ser respeitados os prazos constantes na 
tabela acima (4.3), aplicados ao 3° e ao 4° Hóspede, cujo valor pago é menor do que o do 1° e 2° Hóspede. 

4.8. Somente serão restituídos os valores referentes aos preços praticados pela PULLMANTUR, não estando esta vinculada ao preço cobrado pela Agência de Viagens 
junto ao CONTRATANTE, a título de remuneração pelos seus serviços, bem como a eventuais divisões internas de pagamentos realizadas entre os Hóspedes ou entre 
estes e a Agência de Viagens. A PULLMANTUR somente efetuará restituições por cancelamento nos termos estabelecidos neste Contrato e com base nos preços 
constantes na tarifa do Cruzeiro. 

4.9. A restituição do valor pago em caso de cancelamento observará a mesma forma pela qual foi realizado o pagamento do Cruzeiro. 

4.10. O cancelamento do Cruzeiro e/ou “Cruise Tour” após seu início, bem como o desembarque antecipado de qualquer dos Hóspedes, por qualquer razão, inclusive 
no que diz respeito aos termos deste Contrato, não será reembolsado, compensado ou de responsabilidade da PULLMANTUR. 

4.11. O CONTRATANTE declara estar ciente de que, em algumas viagens, os Hóspedes deverão completar o Cruzeiro, sob pena de, em caso de descumprimento, ter de 
pagar uma penalidade ou multa, determinada por uma ou mais autoridades governamentais, ou reembolsar a PULLMANTUR se esta pagar a multa ou penalidade. 

4.12. A PULLMANTUR poderá alterar as condições ou até mesmo cancelar, a qualquer momento, o Cruzeiro contratado pelo CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses: 
(I) necessidade operacional ou comercial; (II) suspensão das operações de câmbio; ou (III) em razão da incidência de ônus fiscais impostos pelas autoridades 
governamentais. 

4.12.1. Ocorrendo qualquer uma destas situações, a PULLMANTUR comunicará o Agente de Viagens o quanto antes possível acerca das outras opções de Cruzeiro 
oferecidas pela própria PULLMANTUR, para apreciação do CONTRATANTE.  

4.12.2. Caso nenhuma das opções propostas pela PULLMANTUR seja aceita pelo CONTRATANTE, este poderá cancelar a reserva efetuada antes do fato e lhe serão 
restituídos todos os valores até então pagos à PULLMANTUR, sem qualquer incidência de encargos a título de juros, multa e/ou atualização monetária, sendo que o 
correspondente à Taxa de Administração do Agente de Viagens deverá ser pleiteado junto a este e não será de responsabilidade da PULLMANTUR.

4.12.3. Caso o CONTRATANTE concorde em trocar o Cruzeiro contratado por outro oferecido pela PULLMANTUR, eventual diferença de preços será acertada entre as 
Partes, mediante a restituição pela PULLMANTUR ou a complementação do preço, pelo CONTRATANTE, conforme o caso.

4.3.1  Em adição ao previsto na cláusula 4.3, será devida pelo contratante a Agência de Viagens (CVC) uma remuneração equivalente ao mesmo percentual de sua taxa 
de serviços pela intermediação na venda dos cruzeiros maritimos, calculado sobre o percentual de retenção descrito na tabela acima, que venha a ser aplicado pela 
Pullmantur.
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4.12.3. Caso o CONTRATANTE concorde em trocar o Cruzeiro contratado por outro oferecido pela PULLMANTUR, eventual diferença de preços será acertada entre as 
Partes, mediante a restituição pela PULLMANTUR ou a complementação do preço, pelo CONTRATANTE, conforme o caso.

5. DAS ALTERAÇÕES

5.1. A substituição de um Hóspede por outro ou a alteração de dados referentes a quaisquer dos Hóspedes deverá ser solicitada pelo CONTRATANTE à PULLMANTUR, 
por meio de seu Agente de Viagens, no prazo máximo de 20 (vinte) dias antes da data do embarque, estando, porém, sujeita à autorização expressa da PULLMANTUR e 
ao pagamento de multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por Hóspede.

5.1.1. Além do disposto no item 5.1., o CONTRATANTE também ficará sujeito ao pagamento de eventual diferença da tarifa em vigor na época da substituição e/ou 
alteração solicitada. 

5.1.2. Em se tratando de substituição de Hóspede que seja o pagante da reserva efetuada, a solicitação somente será aceita pela PULLMANTUR se feita por escrito, 
com expresso consentimento do Hóspede a ser substituído. 

5.1.3. O Hóspede pagante substituído deverá assinar um termo de cessão direitos ao novo Hóspede que o substituirá, devendo, o segundo, assinar um novo contrato 
com a PULLMANTUR. 

5.2. A fim de garantir a segurança dos Hóspedes e da tripulação, por razões de caso fortuito ou de força maior ou por determinação do Comandante, autoridade 
máxima a bordo, ou ainda, por decisões operacionais decorrentes da direção da PULLMANTUR, por qualquer razão relevante e a qualquer tempo, a PULLMANTUR 
poderá: (I) alterar o itinerário do Cruzeiro inicialmente proposto; (II) retardar ou avançar a navegação; (III) suprimir ou alterar portos de escala; (IV) alterar o tempo de 
permanência nos portos de escala; (V) providenciar o deslocamento dos Hóspedes a outra embarcação substancialmente equivalente; (VI) rebocar ou ser rebocado; 
(VII) ajudar outras embarcações; ou (VIII) praticar quaisquer outros atos que, a critério da PULLMANTUR ou do Comandante, sejam justificados por situações de 
necessidade e conveniência e/ou que decorram de fatos imprevisíveis, inevitáveis e fora do controle da PULLMANTUR. Em quaisquer destes casos, a PULLMANTUR 
não poderá ser responsabilizada por nenhuma reclamação do CONTRATANTE ou de qualquer Hóspede, incluindo, mas não se limitando a perda, compensação ou 
reembolso, por nenhuma razão concernente a este cancelamento, avanço, adiamento, substituição ou desvio. 

5.2.1. Abrangem o disposto no item 5.2., as seguintes situações, porém não limitadas a: (I) guerras ou ameaças; (II) atos ou ameaças terroristas; (III) motins ou 
perturbações civis; (IV) catástrofes naturais ou nucleares; (V) incêndios; (VI) condições climáticas adversas; (VII) riscos à saúde; e (VIII) epidemias. mas não se 
limitando a perda, compensação ou reembolso, por nenhuma razão concernente a este cancelamento, avanço, adiamento, substituição ou desvio. 

5.2.2. Nas situações referidas nas Cláusulas 5.2. e 5.2.1. acima, uma vez tomadas tais decisões pela PULLMANTUR, de maneira razoável e em observância às leis 
internacionais referentes à segurança e conforto dos Hóspedes, tripulantes e terceiros, nada será devido pela PULLMANTUR ao CONTRATANTE e demais Hóspedes 
da reserva.

6. DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

6.1. O CONTRATANTE se obriga, sob sua exclusiva responsabilidade, a repassar aos Hóspedes todas as informações e condições contidas neste Contrato e seus 
anexos, respondendo o CONTRATANTE perante a PULLMANTUR por todas as ações e omissões destes Hóspedes durante a realização do Cruzeiro ora contratado. 

6.2. O CONTRATANTE, bem como os Hóspedes deverão observar todas as normas internas e regulamentos da PULLMANTUR durante o Cruzeiro, principalmente, sem 
se limitar a, regras de segurança, higiene, conduta e procedimento, bem como a legislação de cada local onde a embarcação aportar e ao disposto neste Contrato. 

6.3. O CONTRATANTE se compromete a pagar, pontualmente e de acordo com as condições ajustadas quando da contratação, o preço referente ao Cruzeiro. 

6.4. O CONTRATANTE responderá por todo e qualquer dano, material ou moral, que por sua ação ou omissão ou dos Hóspedes sejam causados à PULLMANTUR ou a 
terceiros, sem prejuízo de eventuais penalidades civis e penais aplicáveis. 

6.5. A PULLMANTUR não reembolsará nenhum valor referente ao Cruzeiro/transporte, pago pelo CONTRATANTE ou qualquer dos Hóspedes, se estes, por qualquer 
razão, não embarcarem no Navio ou em Transporte, quando fornecido pela PULLMANTUR, durante o prazo informado pela PULLMANTUR para um determinado 
Cruzeiro ou “CruiseTour”, seja no início do Cruzeiro, seja em qualquer porto de escala ou destinação ou ponto de embarque, quando for o caso, bem como não 
responderá por nenhuma acomodação, alimentação, transporte ou quaisquer outras despesas do CONTRATANTE e/ou Hóspedes em virtude do descumprimento de 
horário estabelecido. Os horários limites para embarque estão determinados no seu bilhete de embarque enquanto os horários de partida nos portos de escala serão 
informados nos respectivos Cruzeiros ou “CruiseTour”. A PULLMANTUR não terá nenhuma obrigação perante o CONTRANTE e/ou Hóspedes para desviar de nenhum 
porto de escala ou destino. 

6.6. A PULLMANTUR poderá recusar o embarque de qualquer Hóspede, bem como remover qualquer Hóspede de seus navios ou transportes, se contratado com a 
empresa, a qualquer tempo, por quaisquer das seguintes razões: (I) sempre que esta ação se fizer necessária para cumprir quaisquer leis, regulamentos, diretrizes ou 
instruções governamentais; (II) quando o Hóspede apresentar qualquer condição de saúde que possa oferecer risco aos demais Hóspedes/tripulantes, tais como 
doenças gastrointestinais, viroses ou quaisquer outras que representem um risco para a coletividade, a critério da PULLMANTUR; (III) quando um Hóspede se recusar 
a ser revistado e/ou a ter seus pertences revistados, nos limites estabelecidos em lei, em busca de explosivos, armas, materiais perigosos ou itens roubados, ilegais 
ou proibidos, entre outros; (IV) quando um Hóspede se recusar a se identificar por meio de documentos hábeis; ou (V) quando um Hóspede falhar no cumprimento das 
regras e procedimentos da PULLMANTUR, incluindo, por exemplo, a Política de Conduta do Hóspede PULLMANTUR ou as Políticas internas da PULLMANTUR no trato 
com a tripulação; ou (VI) quando o Hóspede se recusar a cumprir a Política de Recusa de Transporte; (VII) quando o Hóspede descumprir qualquer regra ou lei 
aplicável, incluindo, mas não se limitando a porte ou posse de entorpecentes e/ou drogas.

6.7. Se a PULLMANTUR exercer os direitos aqui previstos nesta cláusula 6, o CONTRATANTE/Hóspedes não terão nenhum direito de reclamação contra a 
PULLMANTUR, assim como esta não terá nenhum dever de reembolsar, compensar perdas ou danos do CONTRATANTE/Hóspedes, incluindo, mas não se limitando a 
quaisquer despesas incorridas pelos Hóspedes com acomodações ou repatriações. 

6.8. O CONTRATANTE/Hóspede deverá, a qualquer tempo, cumprir com as regras deste Contrato, todas as leis aplicáveis, bem como regras, políticas e regulamentos 
da PULLMANTUR e/ou do Navio, vigentes e aplicáveis no momento da realização do Cruzeiro. Os Hóspedes concordam em não ingressar em nenhuma área destinada 
apenas à tripulação, sob nenhuma circunstância. E, concordam, também, em cumprir todas as políticas da PULLMANTUR que se referem a este assunto. Nada neste 
Contrato concede ao Hóspede qualquer direito de vender produtos ou prover serviços a outros Hóspedes a bordo do Cruzeiro, ficando os Hóspedes proibidos de 
realizar qualquer ato neste sentido.
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