
  

 

Velinn Rede de Hotéis e Pousadas 
Telefone/WhatsApp: +55 (12) 3895-1225 | reservas@velinn.com | velinn.com 

Prezado Hóspede e pagador,  
 
A rede Velinn toma esta medida de segurança que visa protegê-lo e evitar o uso de seu Cartão de 

Crédito por terceiros em transações on-line e a distância sem sua autorização. 
 
Por favor, envie para reservas@velinn.com os documentos abaixo até 2 horas após ser feita a reserva: 

 Encaminhe o Voucher completo de sua reserva (é o e-mail que recebeu ao fazer a reserva); 

 Imagem de um documento com foto do titular do cartão (RG, CNH ou Passaporte); 

 Imagem da frente do cartão, sem código de segurança, ou print da tela do cartão on-line; e, 

 Imagem desta autorização devidamente preenchida e assinada pelo titular do cartão. 
Podem ser fotos simples, tiradas com seu celular, porém legíveis. 
 
Caso não seja enviado dentro do prazo e validado, poderemos: 1) Fazer nova cobrança da reserva no 
check-in, quando o valor pago antecipadamente será considerado apenas como garantia e será 
estornado; ou, 2) Cancelar a(s) reserva(s) sem direito a reembolso do valor cobrado. 

 

Termo de Autorização para Cobrança no Cartão de Crédito 

Eu, (nome completo)  

RG ou Passaporte:  CPF:  

Telefone Fixo: (      ) Celular: (      ) 

Endereço com CEP:  

 E-mail:  

 

autorizo a cobrança no valor de R$ _____________________________ em meu Cartão de Crédito da 

Bandeira _____________, Nome como aparece no cartão ____________________________________, 

Número ____________________________________________________, Validade _______/_______, 

para pagamento referente a hospedagem no hotel da Rede Velinn (nome do hotel) _________________ 

_________________________________________, com Check-in (Entrada) dia _____/______/20_____ 

e Check-out (Saída) dia  _____/______/20_____, com reserva em nome de _______________________ 

___________________________________________________________________________________. 

Confirmo que os dados aqui descritos são reais e estou de acordo em que sejam consultados 

em bancos de dados públicos e bancários, assim como autorizo que façam contato comigo para 

confirmação dos mesmos. 

 

(Cidade) ____________________________, (data) _____/______/20_____.  

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do Titular do Cartão de Crédito idêntica ao documento e banco 
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