
 

7.7.2. Nos países estrangeiros, não serão aceitos documentos de identificação válidos apenas no território nacional (antiga identidade do estado da Guanabara, de 
Niterói, carteira de habilitação, carteiras de identidade funcionais como a de magistrados, OAB, CRM, CREA, carteiras militares, dentre outros). Também não serão 
aceitos nos países estrangeiros apenas certidões de nascimento de menores como documento de identificação, devendo o menor estar munido de passaporte válido. 

8.5. O CONTRATANTE reconhece e confirma que a atuação do Agente de Viagens não substituirá a necessidade de manifestação escrita do CONTRATANTE, com 
relação a este Contrato. O CONTRATANTE será o único responsável perante a PULLMANTUR no que se refere ao pagamento do Cruzeiro. O CONTRATANTE concorda 
que o recebimento de informações ou notificações pelo Agente de Viagens do CONTRATANTE serão consideradas recebidas pelo CONTRATANTE. O CONTRATANTE 
reconhece que a PULLMANTUR não é responsável pelas condições financeiras ou integridade de nenhum Agente de Viagens. 

8.7. As Partes concordam que se qualquer disposição do presente Contrato for considerada ou declarada nula ou inexeqüível, as demais disposições não serão 
afetadas, permanecendo, portanto, válidas e eficazes. 

8.8. Este Contrato será regido de acordo com a legislação brasileira e, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, fica desde já eleito o Foro da 
Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

8.6. A eventual tolerância de uma das Partes em relação à inexecução, pela outra, de qualquer das cláusulas e condições deste Contrato, a qualquer tempo, deverá ser 
interpretada como mera liberalidade, não implicando, portanto, sua desistência de exigir o cumprimento das disposições aqui contidas ou do direito de pleitear 
futuramente a execução total de cada uma das obrigações. 

_______________________________________________________________

7.7.3. A PULLMANTUR informa desde já ao CONTRATANTE que as exigências de cada autoridade internacional deverão ser cumpridas, não tendo a PULLMANTUR 
qualquer ingerência ou poder para autorizar ou não o embarque de Hóspedes que estejam com documentação irregular. O embarque irregular de Hóspede por ausência 
de documentação correta poderá implicar no risco de detenção em países estrangeiros, interrupção do Cruzeiro e outras penalidades.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. O presente Contrato vigorará a partir da sua assinatura e terminará com o cumprimento de todas as obrigações decorrentes do Contrato pelas Partes. 

8.2. O presente Contrato obriga as Partes ou seus sucessores a qualquer título. 

8.3. O CONTRATANTE declara, desde já, que concede à PULLMANTUR (bem como seus cessionários e licenciados) o direito exclusivo, por todo o mundo, de incluir 
fotografias, vídeos, áudios e quaisquer outros tipos de gravações audiovisuais do CONTRATANTE, geradas durante o Cruzeiro ou em conexão com o Cruzeiro ou 
“CruiseTour” (incluindo imagens, semelhanças ou vozes), por qualquer meio, de qualquer natureza (incluindo o direito de edição, combinado com outros materiais, ou 
de criação de quaisquer materiais derivados destes) para fins de comércio, publicidade, vendas, promoções, treinamentos ou quaisquer outros produtos oferecidos 
pela PULLMANTUR, sem qualquer compensação ao CONTRATANTE. Esta autorização inclui, irrestritamente, o direito de cópia, revisão, distribuição, exibição e venda 
de fotografias, imagens, filmes, fitas, desenhos ou quaisquer outros registros em qualquer tipo de mídia (incluindo, mas não se limitando à mídia eletrônica).

8.4. O CONTRATANTE concorda que todos os direitos, títulos e interesses dele decorrentes (incluindo todos os direitos autorais no mundo inteiro) pertencem 
exclusivamente à PULLMANTUR, ficando esta livre de qualquer tipo de reclamação do CONTRATANTE ou de quaisquer terceiros. O CONTRATANTE concorda que 
nenhum registro (seja áudio ou vídeo) ou fotografia de quaisquer dos Hóspedes, tripulantes ou terceiros que estejam a bordo dos Navios ou que façam referência aos 
Navios, seus desenhos, equipamentos ou quaisquer outros, poderão ser utilizados para fins comerciais, em nenhum meio de difusão, sem o prévio e expresso 
consentimento da PULLMANTUR. A PULLMANTUR poderá adotar qualquer medida razoável que se faça necessária para que as determinações aqui dispostas sejam 
aplicadas. 

Local e Data

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Assinatura e Carimbo da Agência Assinatura do Contratante

Helio Pompe BTOUR Turismo

Sorocaba,###################################

A AGÊNCIA deverá guardar o original deste formulário assinalado pelo CONTRATANTE, por um período de 06 (seis) 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.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

O consumidor tem ciência que a CVC não é a responsável pela execução do serviço contratado e simplesmente faz a comercialização dele.

A CVC intermedia a venda dos Cruzeiros Marítimos e é remunerada por esta atividade, de acordo com a Lei Geral do Turismo.

Assim uma vez que o ato de comercialização foi finalizado, caso seja solicitado o cancelamento da viagem pelo consumidor, a CVC 
não devolverá o valor recebido a título de remuneração pela intermediação realizada. 

Importante destacar que cada companhia marítima tem as suas regras para cancelamento, as quais devem ser observadas pelo 
consumidor, quando do pedido de cancelamento.
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