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Termo “De Acordo” das Condições Gerais MSC Cruzeiros 

Eu, ___________________, declaro que que li, imprimi e entreguei para o cliente 
os Termos e Condições Gerais da MSC Cruzeiros, as informações úteis, bem como 
os termos da empresa de seguro, sendo que o mesmo aceitou todos os termos e 
condições. 

ATENÇÃO: Por favor, certifique-se de que todos os dados estão corretos. O Agente 
de Viagens é responsável pela e autenticidade correta e assinatura das 
informações. Qualquer transação realizada fora dos padrões contratuais das 
administradoras implicará em sanções legais, tanto para o Agente de Viagens, 
quanto para o Associado. 

ATENÇÃO - REGRAS SEGURO TRAVEL ACE TEMPORADA: Para hóspedes com 71 
anos ou mais, há um acréscimo de 50% no valor da tarifa do seguro. 
Atenção: De acordo com as normas da SUSEP, para hóspedes com idade superior 
a 80 anos e inferior a 14 anos não há cobertura para acidentes pessoais, invalidez 
permanente total por acidente, cancelamento ou interrupção de viagem. 
ATENÇÃO: O SEGURO SERÁ EMITIDO APENAS SE TODOS OS DADOS DA RESERVA 
ESTIVEREM PREENCHIDOS. Confira as regras de cada seguro antes de prosseguir 
com sua reserva. 

Em todas as reservas com possibilidade de Fly & Cruise (reserva da parte aérea 
juntamente com à reserva da cabine), informamos que, o prazo para emissão do 
Aéreo é dinâmico e varia de acordo com a política de cada Companhia Aérea. 
Lembramos ainda que, somente o pagamento integral e a emissão do bilhete 
dentro do prazo garantem a reserva e a tarifa aérea. 
Após a emissão, certifique-se dos detalhes de seu bilhete aéreo, inclusive franquia 
de bagagem, pois seu bilhete pode não ter franquia incluída. 

ATENÇÃO: Após inserir qualquer item ou serviço, por favor, emita novamente o e-
ticket. 

Eu, ________________________, declaro que que li, imprimi e entreguei para o 
cliente os documentos acima citados e o mesmo os aceitou. 
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