FORMULÁRIO DE CADASTRO DE NOVAS AGÊNCIAS DE VIAGEM
Nova Agência

Free Lancer

Alteração
Código do Cadastro:

Data: 20/01/2017

(a ser preenchido pela R11 Travel)

Razão Social / Nome:
Fantasia (se aplicável):
Endereço:
Cidade / Estado:

CEP:

País:

CNPJ / CPF:
Cadastur / RG:

Data de validade:

Nome do contato:

Cargo:

E-mail:
Telefone:

FAX:

Nome do representante legal:
CPF:

RG:

Referências Comerciais:
1

Razão Social:
Contato:

2

Telefone com DDD:

Razão Social:
Contato:

3

Telefone com DDD:

Razão Social:
Contato:

Telefone com DDD:

Assinatura:

asdf

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE NOVAS AGÊNCIAS DE VIAGEM

Nome da Agência / FREE Lancer:
CNPJ / CPF:

Prezados senhores,
Ao preencher e assinar este cadastro, o responsável pela agência de viagens, declara estar ciente da
Política de Ética e das regras de Vendas de Cruzeiros Marítimos da R11 Travel, incluindo a guarda segura
de documentos dos nossos hóspedes pelo prazo de 5 anos. Declara também que conduzirá suas
operações de acordo com o mais alto padrão de integridade de negócios, evitando situações que
possam conflitar ou violar a Política de Ética da Companhia.
Documentação Necessária:
•
Cópia da última alteração do Contrato Social (para pessoa jurídica)
•
Cópia do CNPJ (para pessoa jurídica)
•
Cópia do RG e CPF do administrador principal
•
Cópia do Registro Cadastur válido
•
Cópia de comprovante de endereço atual (menor que 3 meses)

OBS: Este cadastro é válido apenas para acesso ao ambiente de reservas de cruzeiros.
Para recebimento de reembolsos ou pagamentos, é necessário o preenchimento de
formulário específico para este fim.

De Acordo
Assinatura: _______________________________________
Nome:

Favor enviar este documento para: cadastro@r11travel.com.br
IMPORTANTE: O preenchimento de todos os campos do formulário em anexo são
obrigatórios. A ausência de quaisquer dados ou a falta de assinatura nos campos
correspondentes pode impedir a conclusão do processo de cadastro de sua agência.

