


o pacote precisa estar quitado em até 7 dias
antes da viagem;

a reserva é ativada após a entrada, referente a
primeira parcela, de acordo com o contrato de
prestação de serviços;

O parcelamento mensal é o mais popular entre os
nossos clientes. flexibilidade sem precisar utilizar o
cartão de crédito e sem acréscimos, fazemos o
parcelamento até o mês da viagem adquirida. 



PIX OU DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA: Os pagametos são feitos
mensalmente, na data de vencimento
escolhida (10, 20 ou 30). O comprovante deve
ser enviado para
bluetripfinanceiro@gmail.com para
contabilizar.

CHAVE PIX CNPJ: 19.847.210/0001-48



CONTAS DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA:

Banco Cooperativo do Brasil (SICOOB) - 756
Agência: 3008
Conta: 121.804-2

Banco Inter - 077
Banco: 077
Agência: 0001
Conta: 50023160

Titular: P. M. Nogueira Agência de Viagem Blue Trip
CNPJ: 19.847.210/0001-48



Para emissão de boleto, há um acréscimo de
R$3,00 por boleto emitido, referente a taxa de
serviço. Valor não reembolsável.

Não é necessário envio do comprovante por e-mail.

O atraso do pagamento do boleto gera multa
diária, de acordo com cláusula 7ª do contrato de
prestação de serviços.

BOLETO BANCÁRIO: É enviado mensalmente para o e-
mail cadastrado, com até 5 dias antes do vencimento
escolhido (10, 20 ou 30).



O parcelamento pode ser realizado em até 10x
com valor fixo, a depender do pacote escolhido.

Após a confirmação da pré-reserva e envio do
contrato, o link é enviado via e-mail para
finalização do pagamento.

A reserva é ativada após a confirmação do
pagamento no sistema.

Pagamento via link online, 100% seguro. Você
efetua a compra do seu pacote sem sair de casa.
BANDEIRAS: VISA, MASTERCARD E ELO.



Parcelamento: o valor pode ser parcelado em
quantas vezes o aplicativo oferecer, com
acréscimo de taxas do próprio APP;

Após efetuar o pagamento, é necessário o envio
do comprovante para o e-mail do financeiro
(bluetripfinanceiro@gmail.com) para
confirmação do recebimento.

Pagamentos via picpay pode ser no valor total ou no
valor de uma parcela, com acréscimo de taxas.

Ao escolher essa opção, consulte a equipe para
calculo de taxas antes de efetuar o pagamento.



No parcelamento misto, montamos sua forma de
pagamento de acordo com as suas necessidades.

Junto a nossa equipe, fazemos um atendimento
personalizado para entender melhor o seu perfil e
traçar um parcelamento que melhor te atende,
mesclando depósito bancário/PIX/boleto, picpay e
cartão de crédito.

Com essa flexibilidade, não há desculpa para
começar a se planejar e viajar o ano todo! 



https://api.whatsapp.com/send?phone=5527996012082&text=Ol%C3%A1%2C%20Blue%20Trip!

