
CONTRATO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE VIAGENS - Tu Moneda 

As Partes:               

Pelo  presente  instrumento particular  e, na melhor forma de direito, de um lado o 

CONTRATATANTE, com dados acima informados,  e  do  outro  lado  sob  razão  social  ANE  &  

NORTON  Inovações  em  Entretenimento,  nome  fantasia: TripLatina  estabelecido  na  Av.  

Teresópolis,  nº  2255  apto  510  torre 2, Porto Alegre, RS,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº 

24.125.520/0001-99, sob CADASTUR nº 24.125.520/0001-99 doravante denominada 

CONTRATADA, ajustam a celebração da Adesão ao Programa de Viagens Tu Moneda, que se 

regerá pelas seguintes cláusulas e condições:  

Cláusula Primeira: Objeto  

O presente contrato tem por objetivo a  aquisição de pontos para troca em serviços turísticos, 

em pacotes da CONTRATADA.   

Cláusula Segunda: Forma de pagamento  

1. A aquisição de pontos, para troca futura em serviços turísticos com a CONTRATADA, se dará 

via boleto bancário.   

2. Os pontos somente serão garantidos em nome do CONTRATANTE, após o pagamento e 

compensação do boleto bancário encaminhado referente a quantidade de pontos.    

Cláusula Terceira: Prazo O prazo deste contrato é desde a data de sua assinatura até a 

utilização dos pontos nele adquiridos e trocados por pacotes de viagens da TripLatina.    

Cláusula Quarta: Condições Gerais   

1.  É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, informar no formulário de cadastro todas 

as informações solicitadas.   

2. É de responsabilidade do CONTRATADO, manter a computação de pontos atualizados do 

CONTRATANTE, após as compensações bancárias relativas aos mesmos.  

3.  Regras do Programa de Viagens Tu Moneda:   

o    A adesão ao Programa de viagens Tu Moneda, não há nenhuma taxa.   

o   O CONTRATANTE adquire pontos para trocar futuramente por uma viagem do portfólio da 

CONTRATADA, não sendo necessário pagamento fixo mensal. 

o    Os pontos não têm prazo de validade, os pontos nunca expiram.   

o    Cada viagem tem uma quantidade de pontos, que será encaminhado ao CONTRATANTE o 

portfólio versus quantidade de pontos referentes a mesma.   

o    A aquisição de pontos se dará junto ao seu Consultor de viagens ou diretamente pelo site 

(www.triplatina.tur.br/compradepontos), com pagamento através de boleto bancário.  

o    A troca de pontos adquiridos pela viagem desejada se dará a partir da comunicação com o 

seu Consultor de Viagens, com pelo menos 40 dias de antecedência da data da execução da 

mesma, para confirmar a vaga do CONTRATANTE.   



o    Quando a troca for efetivada, um Contrato de Prestação e Intermediação de Serviços 

Turísticos será emitido pelo CONTRATADO e enviado ao CONTRATANTE, efetivando a vaga na 

viagem solicitada.   

o    A aquisição de pontos não precisa ser efetuada mensalmente.   

o    A quantidade de pontos adquirida não precisa ser a mesma mensalmente, apenas se o 

CONTRATANTE assim o desejar.   

o    Caso não tenha pontos suficientes para trocar por uma viagem do portfólio da 

CONTRATADA, o saldo em aberto de pontos poderá ser adquirido, porém o pagamento será 

via cartão de crédito, podendo ser acrescido ao valor, taxas cobradas pela administradora do 

cartão.   

o    Caso a viagem selecionada seja uma viagem estilo Road Trip, será  necessário solicitar a 

vaga com antecedência (ou quando o calendário das Road Trips for divulgada) e, neste caso, 

deverá ser comprado mensalmente o valor de pontos mensalmente, que será de comum 

acordo com o Consultor de Viagem, a fim de garantir a mesma. (o valor mensal poderá variar 

de um mês para outro).   

o    A aquisição de pontos é realizada apenas via boleto bancário em pagamento à vista.   

o    O valor mínimo de pontos adquiridos, quando assim o for será de 400 pontos.   

o    O acompanhamento de pontos será realizado após a compensação do pagamento dos 

mesmos, pois será encaminhado ao CONTRATANTE o extrato total de pontos e, em qualquer 

momento quando o CONTRATANTE solicitar ao CONTRATADO. A toda aquisição de pontos o 

CONTRA, será encaminhado o extrato com o total de pontos adquiridos.  

o    O valor do ponto é realizado conforme a seguinte forma: Valor de 1 ponto = 0,0001077x³ - 

0,00393x² + 0,170348x + 0,2333335   Onde x = dólar do dia da aquisição do ponto.   

o   O programa de viagens Tu Moneda não é uma moeda, não têm rendimento, e também não 

é um investimento, é apenas uma forma flexível de aquisição de viagens, sem ter uma 

mensalidade fixa.  

 o    As parcelas não são acrescidas de juros, o valor refere-se somente ao valor de dos pontos 

adquiridos.   

o    Caso o CONTRATANTE adquira mais pontos do que a viagem tenha, os pontos podem ser 

utilizados em uma viagem futura. (os pontos nunca expiram).            

Cláusula Quinta: Rescisão/Cancelamento   

1. Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes, desde que a outra parte seja 

cientificada, formalmente e por escrito, sendo registrado por E-mail.   

2. Ocorrendo a rescisão de contrato de compra de pontos mediante causa provocada pelo 

CONTRATANTE, a rescisão/cancelamento se dará conforme o que segue:   

a) Caso o cancelamento seja solicitado em até 29 (vinte e nove) dias após o pagamento da 

aquisição dos primeiros pontos do Programa de Viagens Tu Moneda, o valor pago à TripLatina 

será devolvido exceto a taxa de transferência e valor de emissão/baixo do boleto bancário, não 

será cobrada nenhuma multa referente ao cancelamento.   



b) Caso a solicitação de cancelamento seja após 30 (trinta) dias do primeiro pagamento, 

haverá apenas a retenção do valor de 10% do valor total de pontos adquiridos referentes às 

taxas financeiras, encargos e taxas administrativas do Programa, o valor devolvido será o valor 

pago à TripLatina, não será cobrada nenhuma multa referente ao cancelamento.  

3.  Ocorrendo a rescisão de contrato mediante causa provocada pelo CONTRATADO, a 

rescisão/cancelamento se dará conforme o que segue:   

a) Todo o valor pago será devolvido, exceto taxa de transferência bancária;           

Cláusula Sexta: Foro  

As partes elegem o Foro da cidade de Porto Alegre para dirimir quaisquer litígios oriundos do 

presente instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se 

apresente. Justas e contratadas, as partes firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma. 


