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Solicitação de Abertura de Conta Hotel Soluções Corporativas
Importante: 
Sempre validar se a versão do formulário é a mais atualizada. Para consultar a ultima versão acesse: banco.bradesco/corporate/cartoes e selecione o produto correspondente
Informações do Produto
Bandeira e Tipo de Cartão
Amex
Ferramentas Eletrônicas (Somente para produtos Corporativos e Compras)	
Ferramentas Eletrônicas (Somente para produtos Corporativos e Compras)
Informações de Pagamento
Cliente Correntista Bradesco?
Forma de Pagamento: 
Forma de Pagamento: 
Dados Bancários 
Autoriza débito em conta após data de vencimento?
Autoriza débito sobre o limite de crédito?
Avaliação Emergencial de Crédito - Overlimit?
Dados da Empresa 
Dados do Representante Legal 
Dados do Contato Empresarial 
Dados para a Emissão de Cartão Virtual
Parceiro - Geração de VCN
Qual parceiro Bradesco para geração de VCN? 
Dados Gerenciais (Assinale dados que deseja receber para conferência de sua fatura)
Captura de Nota Fiscal pelo Bradesco?
Se sim, processo:
Haverá transmissão de dados da agência de viagens?
Nº Nota Fiscal:
Campos Livres:
Dados da Agência de Viagem
Para uso interno Bradesco
Informações e Assinaturas
O Bradesco se compromete a acolher o pedido de cancelamento do produto ou serviço no mesmo canal utilizado para contratação deste Termo de Adesão. Autorizamos o Bradesco, por seus prepostos, a consultar as informações consolidadas sobre o montante dos débitos e coobrigações, prestadas por Instituições Financeiras, existentes em nome dessa Empresa no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil.
Declaro(amos), ainda, estar(mos) ciente(s) e de acordo que:
a) Será facultado a mim (nós) o direito de, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, a contar do recebimento do(s) número(s) do(s) cartão(ões), desistir(mos) da adesão, manifestando-me(nos) por meio dos canais de atendimento disponíveis;                                                               
b) Estou(amos) ciente(s) de que informarei(emos) qualquer alteração ou troca de Agência de Viagens utilizada por esta Empresa, assim como de dados cadastrais da empresa e/ou contato empresarial;
c) O Bradesco se compromete a acolher o pedido de cancelamento do produto ou serviço no mesmo canal utilizado para contratação deste Termo de Adesão.
d) Poderá haver necessidade de pagamento por parte da Empresa/Associado, tarifa anual de emissão/manutenção vigente à época, cujo valor constará no quadro de tarifas nas agências do Banco Bradesco S/A.
As assinaturas autorizadas devem ser de sócios ou diretores com poderes para assinar pela empresa e idênticas às do Contrato Social ou Procuração.
Importante: para garantir uma análise completa desta proposta, forneça o maior número de informações disponíveis. O preenchimento desta proposta não implicará a aceitação automática da Empresa como Titular da Conta Hotel, mas apenas autorização ao emissor dos American Express Membership Cards para que proceda à análise e verificação das informações aqui contidas. Caso seja aceita como Titular, a Empresa receberá comunicação neste sentido.Depois de aceita na condição de Titular, a assinatura deste formulário e utilização da Conta Hotel, ora criada por solicitação da Empresa, em favor dos viajantes por ela indicados, caracterizará a aceitação e concordância do Titular ou viajante aos termos e condições relativas ao uso da Conta Hotel, contidos no Contrato com a Titular da Conta Hotel, registrado no 2o Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Osasco, Estado de São Paulo, sob o no 356.896, do livro B, em nome dos American Express Membership Cards. A Titular, regularmente representada nos termos de seus atos constitutivos, pelos seus representantes legais que ao final assinam, declara para todos os fins e efeitos de direito, de forma irrevogável e irretratável, que teve prévio conhecimento e entendeu plenamente todos os termos do Regulamento de utilização da Conta Hotel com os quais concorda totalmente, estando ciente, especialmente, que: a) a Conta Hotel ou o Corporate Hotel é um meio específico de pagamento de hospedagens dos Viajantes indicados pela Titular da Conta;b) na hipótese dos American Express Membership Cards fornecerem informações adicionais sobre dados gerenciais ao Titular da Conta, referente às hospedagens pagas por meio da Conta, a sua disponibilização estará condicionada ao envio dessas informações pela Agência de Viagens da Titular e/ou pelo hotel em que o Viajante ficou hospedado aos American Express Membership Cards; c) a Titular da Conta será responsável por todas as despesas constantes no Extrato da Conta e pelo seu pagamento no valor integral, independentemente da disponibilização dos respectivos dados gerenciais e/ou da emissão das respectivas notas fiscais pela Agência de Viagens da Titular e/ou pelo hotel em que o Viajante ficou hospedado; d) somente as despesas não reconhecidas pela Titular da Conta, constantes no Extrato, poderão ser objeto de contestação. Não são motivos para abertura de processo a falta de emissão pela Agência de Viagens e/ou pelo hotel em que o Viajante ficou hospedado e das notas fiscais das despesas lançadas no Extrato. A Empresa, na qualidade de Titular, e cada viajante que utilizar a Conta Hotel concordam que o emissor dos American Express Membership Cards e/ou Bancos Associados procedam à verificação e troca de informações (inclusive cadastrais, creditícias e financeiras) sobre os mesmos. Todas as informações aqui contidas são consideradas confidenciais. Por favor, não esqueça de assinar e datar esta proposta no campo Assinaturas autorizadas. Reconheço que ao aderir a esta proposta e optar pelo pagamento das despesas mediante débito automático em minha conta-corrente indicada no presente instrumento, concordo e autorizo expressamente, o Banco Bradesco S.A., a efetuar o débito das despesas no tempo e no modo determinado no Regulamento de Utilização dos Cartões de Crédito Bradesco, inclusive sobre o valor sobre o limite de crédito mantido na respectiva conta, se houver, conforme opção por mim livremente assinalada na presente proposta.
Autorizo ainda, o Banco Bradesco S.A., a realizar débitos em minha conta-corrente, decorrentes de minhas despesas que eventualmente estejam vencidas, inclusive por meio de débitos parciais, conforme opção por mim livremente assinalada na presente proposta. Tenho ciência e concordo que as autorizações para débitos em conta por mim concedidas, ao Banco Bradesco S.A., vigorarão por prazo indeterminado. “As partes” declaram e garantem mutuamente que cumprem toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados classificados como pessoais, coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado pelo titular dos dados, por este ou outro instrumento ou, ainda, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou em caso de decisão judicial que obrigue o fornecimento.
Caso o Titular da Conta Hotel não queira receber malas diretas dos American Express Membership Cards, com ofertas e promoções, assine:
Esta proposta deve ser enviada para o e-mail propostabasica@bradescocartoes.com.br, com assinaturas e acompanhada dos documentos necessários.
O Emissor se compromete a acolher o pedido de cancelamento do produto ou serviço no mesmo canal utilizado para contratação deste Termo de Adesão.
American Express Membership Cards são emitidos e administrados pelo Banco Bradesco S.A. CNPJ 60.746.948/0001-12, Nucleo Cidade de Deus, s/nº - 4º andar - Prédio Prata - Vila Yara - CEP 06029-901 - Osasco/SP.
Estou(amos) ciente(s) de que formalizar(ei)emos o pedido de qualquer alteração de vencimento da fatura ou troca de Agência de Viagens utilizada por esta Empresa; de que é necessária a reposição deste(s) cartões e que a solicitação deve ser feita por meio de carta emitida e assinada pelos representantes legais de nossa empresa, a ser encaminhada para sua unidade de atendimento e estará sujeita à aprovação do Bradesco, no prazo de até 08 dias úteis, contados da data de recebimento da solicitação.
Assinaturas
Qual a forma de assinatura?
Local: _______________________________________ Data:  _____________
Fone Fácil Bradesco Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Demais Localidades: 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
Assinatura do Gerente Bradesco ou na sua ausência, substituto imediato sob carimbo
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
Fone Fácil Bradesco Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Demais Localidades: 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
Cláusulas e Condições
O Serviço de Avaliação Emergencial de Crédito consiste na avaliação e concessão pelo Bradesco de um limite de crédito superior ao disponibilizado no Cartão de Crédito Bradesco.
A prestação do Serviço de Avaliação Emergencial de Crédito dar-se-á por prazo indeterminado, salvo se o(s) Representante(s) Legal(is) solicitar(em) o seu cancelamento, que poderá ser efetuado a qualquer momento, em todos os canais disponíveis para contratação.
O serviço será prestado sempre que houver autorização de despesas efetuadas com o Cartão de Crédito Bradesco no valor superior ao do seu limite de crédito.
O Serviço de Avaliação Emergencial de Crédito estará disponível em até 24 (vinte e quatro) horas contados da data de sua adesão pela Empresa, por meio do(s) Representante(s) Legal(is).
Declaração
A Empresa declara, por meio do(s) Representante(s) Legal(is), para todos os fins de direito, que leu, entendeu e aceitou todas as Cláusulas e Condições constantes neste Termo de Adesão e, principalmente, declara-se ciente de que com a assinatura deste Termo de Adesão será efetivada a aceitação e contratação (quando necessária) do Serviço de Avaliação Emergencial de Crédito para o Cartão Selecionado e seu Portador, conforme sua livre manifestação de vontade.
A adesão a este serviço é de exclusivo interesse da Empresa e não vinculado a qualquer outro produto e/ou operação disponibilizado pelo Banco Bradesco S.A. aos seus clientes e usuários de seus serviços.
A utilização do Serviço de Avaliação Emergencial de Crédito estará sujeita a análise e aprovação do Banco Bradesco S.A. e respeitará todas as Cláusulas e Condições descritas neste Termo de Adesão.
Assinaturas
Qual a forma de assinatura?
Local: _______________________________________ Data:  _____________
Fone Fácil Bradesco Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Demais Localidades: 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
Assinatura do Gerente Bradesco ou na sua ausência, substituto imediato sob carimbo
Fone Fácil Bradesco Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Demais Localidades: 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
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Agência
Dígito da Agência
Conta
Dígito da Conta
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