
 

 
 

 

CONDIÇÕES GERAIS – LOCAÇÃO DE CARRO INTERNACIONAL 

 

Prezado Agente de Viagens, 

Segue abaixo informações importantes sobre suas reservas, as quais deverão obrigatoriamente ser repassadas ao seu 

cliente, para que este fique ciente das condições gerais. A emissão da Reserva implica, automaticamente, na concordância 

às Condições Gerais ora estabelecidas pela agência de viagens, ora intermediária, e pelo cliente. 

 

DEFINIÇÕES: 

1. BEST WAY TRIPS VIAGENS E TURISMO - será doravante denominada como “BWT OPERADORA” e é a empresa 

contratada pela Agência de Viagens nos termos das respectivas “Reservas” nos exatos termos solicitados; 

2. Agente de Viagens será doravante denominada como “Agente de Viagens” ou “Agente” ou “Agência de Viagens” 

ou “Agência” e é a empresa intermediária entre o cliente/consumidor e solicitante dos serviços da BWT OPERADORA. 

3. Cliente será doravante denominado “Cliente” ou “Locatário” ou “motorista” e é aquele que contrata os serviços do 

Agente de Viagens. 

4. A empresa Locadora é proprietária do veículo que firmará a locação com o Cliente/Locatário/Motorista, doravante 

simplesmente “Locadora”. 

5. Reserva: Quando solicitada representa o ato de contratação da BWT OPERADORA, realizado pelo Agente de 

Viagens, para prestação dos serviços descritos e confirmados na Respectiva Reserva, relacionado exclusivamente à 

Locação de Carro Internacional.  

 

RESERVAS: 

1. A reserva será confirmada conforme a solicitação, respeitando o GRUPO do veículo solicitado, ficando expresso que 

não confirmamos modelo ou cor de veículo que será entregue, sendo este veículo do grupo conforme especificado no 

voucher de locação. 

1.1 A confirmação da Reserva se dará através do Sistema de Reservas On-line ou por e-mail através da nossa Central 

de Reservas,  cabendo ao Agente fazer essa checagem utilizando seu login/senha e através do e-mail de Confirmação de 

reserva, recebido da nossa Central. Uma vez confirmada a Reserva, aplicar-se-ão estas Condições Gerais.  

1.2 Somente Agências de Viagens e seus respectivos Agentes, previamente cadastrados e autorizados, poderão utilizar 

o SISTEMA DE RESERVAS da BWT OPERADORA que fornecerá àqueles um LOGIN e SENHA específicos.  

2. O voucher será aceito somente pela locadora, loja e período especificado no mesmo; 

3. A BWT OPERADORA trabalha somente com tarifas válidas para pré-pagamento no Brasil, não trabalhamos com 

tarifas para pagamento local. 

4. Verificar sempre o que está incluso na tarifa escolhida e reservada, sendo que qualquer extra, ou seguro que o 

cliente contrate diretamente na retirada do veículo, deverá ser de sua responsabilidade e pago localmente. Tal informação  



 

 
 

 

deve ser transmitida pelo Agente ao seu Cliente. 

4.1 Serviços como: cadeira para crianças, GPS, Correntes para pneus, etc., poderão ser solicitados na reserva, 

porém a confirmação de disponibilidade dos mesmos, assim como o pagamento será feito diretamente na 

loja de retirada do veículo. 

5. O valor apresentado, refere-se ao valor do período da locação e serviços exclusivamente especificados no voucher.  

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA LOCAÇÃO INTERNACIONAL – obrigatórios de serem informados pelo Agente ao 

Cliente/Locatário: 

1. O locatário/motorista deverá ter idade mínima de 25 anos. 

2. Algumas locadoras permitem locação para maiores de 21 anos, porém será cobrada uma taxa extra por dia que é 

estabelecida pela locadora e o pagamento dessa taxa será diretamente no local pelo cliente/locatário.  

3. Carteira de habilitação do país de origem válida e em vigor há mais de 2 anos. 

4. Na retirada do veículo será solicitado um cartão de crédito internacional válido e com limite disponível de no mínimo 

o dobro do valor da locação. Este cartão será utilizado como garantia para os extras. 

5. Carteira de Habilitação Internacional é altamente recomendada, já sendo obrigatória em alguns países. 

 

TAXAS E SEGURO: 

1. Verifique sempre quais as taxas e seguros estão incluídas na tarifa escolhida pelo cliente. 

2. Na devolução do veículo serão cobradas todas as taxas que não estavam inclusas na reserva e os seguros 

adicionais aceitos e contratados diretamente pelo cliente. 

3. Para evitar problemas ou desentendimentos, sugerimos sempre oferecer ao cliente as tarifas que tenham os planos 

ALL INCLUSIVE ou ALL INCLUSIVE LIGHT, que no caso de Estados Unidos, já incluem todas as taxas e seguros 

necessários. Atenção, pois esse tipo de tarifa não está disponível em todos os destinos. 

3.1 Nos demais países sempre haverá taxas para pagamento local, consulte sempre um dos nossos 

atendentes que poderá lhe dar uma previsão do que deverá ser pago no destino. Além das taxas 

também existem as franquias de participação em caso de sinistro, que variam de acordo com o local 

de locação e grupo de veículo locado. 

COMBUSTÍVEL: 

1. O cliente sempre receberá o veículo com o tanque cheio e deverá devolvê-lo da mesma forma. Caso contrário, o 

combustível será cobrado ao custo da Locadora. A locadora oferece a opção de compra antecipada do tanque de 

combustível (FPO) a um custo pré-determinado por galão. Caso esta opção seja aceita, o veículo deverá ser devolvido com 

o mínimo de combustível possível, pois não haverá reembolso. Favor verificar os custos aplicáveis. Em algumas tarifas “All 

Inclusive”, válida somente para os Estados Unidos, o primeiro tanque de combustível já está incluso, portanto, somente 

neste caso, o veículo poderá ser devolvido com o tanque vazio, confira sempre no voucher se a tarifa inclui o “Tanque de  



 

 
 

 

combustível”. 

 

SERVIÇOS OPCIONAIS: 

1. Para sua conveniência, com um custo adicional, as locadoras oferecem assento para bebês, GPS e outros 

equipamentos, os quais deverão ser pagos localmente. 

 

PLANOS DE PROTEÇÃO OPCIONAL: 

1. Verifique sempre as coberturas inclusas na tarifa escolhida, pois no balcão da locadora onde será retirado o veículo, 

serão oferecidos vários seguros opcionais. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

1. Alteração de período e/ou devolução do carro em outra localidade que não a prevista, poderão ocasionar 

modificações dos preços confirmados na reserva original. 

2. Os veículos são confirmados por grupos/categoria e não por modelos específicos. 

3. O cliente sempre deverá apresentar o VOUCHER ORIGINAL, sob pena dos valores pagos serem cobrados 

novamente; 

4. Vouchers extraviados não serão reembolsados; 

5. Em caso de cancelamento ou não utilização do voucher, os valores pré-pagos somente serão reembolsados após a 

comprovação de que o mesmo não foi utilizado, sendo necessário, para tanto, que decorra um prazo de até 90 dias da data 

que estava prevista para a retirada do veículo. 

6. Qualquer extra solicitado no local da retirada ou up-grade de categoria somente poderão ser verificados e pagos no 

local. 

7. Qualquer alteração feita após a retirada do veículo e que gere algum valor extra, tal valor deverá ser pago 

localmente ou debitado no Cartão de Crédito do motorista pela Locadora, inclusive no caso de diárias extras. 

8. Não existe tolerância de horário para devolução do veículo depois do horário previsto. O horário programado para a 

devolução será o mesmo da retirada, e caso o mesmo não seja cumprido, as diárias continuarão a ser cobradas até que o 

veículo seja devolvido/recuperado. 

9. Havendo qualquer problema ou alteração em horários de voo, atrasos, etc, o Cliente e ou o Agente deverão, com 

antecedência, informar a BWT OPERADORA, para que esta possa manter a reserva. Caso o aviso não seja realizado, a 

Reserva ficará sujeita a cancelamento. 

10. Para retirada do veículo, o Cliente/Locatário deverá firmar com a Locadora os contratos que forem por esta 

solicitados, relativos aos deveres e direitos relativos à locação. 

 

 



 

 
 

 

PAGAMENTO DE RESERVAS 

1. A BWT OPERADORA disponibiliza em seu sistema de reservas várias formas de pagamento que poderão ser 

escolhidas pelo cliente junto ao seu Agente no ato da reserva. 

a. Pagamento à Vista – Depósito Bancário – Nesta modalidade, na confirmação da reserva a Agências receberá a 

confirmação com um prazo limite para seja efetuado o pagamento da reserva. 

As tarifas de Locações Internacionais, são oferecidas em nosso sistema de reservas nas moedas – USD (Dólares 

Americanos) e EUR (Euros) a equivalência para conversão em R$ (Reais) é divulgada diariamente no portal de BWT 

OPERADORA www.BWTOPERADORA.com.br  

Nessa modalidade de pagamento, o câmbio de conversão para R$(Reais) será o vigente no dia do envio do pagamento para 

a BWT OPERADORA. 

b. Pagamento Faturado – Da Data da Retirada do Veículo – Nesta modalidade a agência que têm crédito aprovado 

pela BWT OPERADORA efetuará a reserva e fará o pagamento da mesma após a retirada do veículo, obedecendo às regas 

abaixo: 

Retirada do Veículo – 01 a 10 do mês – pagamento no dia 20 do mesmo mês 

Retirada do Veículo – 11 a 20 do mês – pagamento no dia 30 do mesmo mês 

Retirada do Veículo – 21 a 30 ou 31 do mês – pagamento no dia 10 do mês seguinte.  

As tarifas de Locações Internacionais, são oferecidas em nosso sistema de reservas nas moedas – USD (Dólares 

Americanos) e EUR (Euros) a equivalência para conversão em R$ (Reais) é divulgada diariamente no portal 

www.bwtoperadora.com.br e no sistema de Auto Atendimento. 

Nessa modalidade de pagamento, o câmbio de conversão para R$(Reais) será o vigente no dia da Retirada do Veículo. 

c. Pagamento Faturado – Da Data da Emissão da RESERVA – Nesta modalidade a agência que têm crédito 

aprovado pela BWT OPERADORA efetuará a reserva e fará o pagamento baseado na data de emissão da mesma, 

obedecendo às regas abaixo: 

RESERVA EFETUADA – 01 a 10 do mês – pagamento no dia 20 do mesmo mês 

RESERVA EFETUADA – 11 a 20 do mês – pagamento no dia 30 do mesmo mês 

RESERVA EFETUADA – 21 a 30 ou 31 do mês – pagamento no dia 10 do mês seguinte.  

As tarifas de Locações Internacionais, são oferecidas em nosso sistema de reservas nas moedas – USD (Dólares 

Americanos) e EUR (Euros) a equivalência para conversão em R$ (Reais) é divulgada diariamente no portal 

www.bwtoperadora.com.br  

Nessa modalidade de pagamento, o câmbio de conversão para R$(Reais) será o vigente no dia da emissão da reserva. 

d. Pagamento com Cartão de Crédito ON-LINE  

Nesta modalidade a agência efetua o pagamento da reserva diretamente em nosso SISTEMA DE RESERVAS, utilizando o 

cartão de crédito do Contratante.  

As tarifas de Locações Internacionais, são oferecidas em nosso sistema de reservas nas moedas – USD (Dólares  
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Americanos) e EUR (Euros) a equivalência para conversão em R$ (Reais) é divulgada diariamente no portal 

www.bwtoperadora.com.br e no sistema de Auto Atendimento. 

Nessa modalidade de pagamento, o câmbio de conversão para R$(Reais) será o vigente no dia da emissão da reserva. 

 

ATENÇÃO: A AGÊNCIA COMPROMETE-SE A MANTER EM ARQUIVO, CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO 
DEVIDAMENTE ASSINADA PELO TITULAR DO CARTÃO POR 12 MESES, PARA FINS DE VERIFICAÇÃO POR PARTE 
DA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CASO O DÉBITO SEJA CONTESTADO PELO TITULAR DO CARTÃO, A 
RESERVA SERÁ FATURADA EM NOME DA AGÊNCIA DE VIAGENS. (Salvo informação prévia do Agente de possível 
existência de fraude e quadro duvidoso da venda, que deverá ser previamente informado pelo Agente); 

e. Pagamento com Cartão de Crédito OFF-LINE  

Nesta modalidade a agência efetua o pagamento através do envio da autorização de débito no cartão do cliente. O modelo 

da Autorização de Débito encontra-se disponível em nosso site www.bwtoperadora.com.br.  

Reserva que tenham prazo para cancelamento serão confirmadas e será gerado um prazo para envio da documentação 

(Autorização de débito, cópia do cartão de crédito frente e verso, cópia do documento do titular do cartão – RG – frente e 

verso). O Voucher somente será liberado após o recebimento e conferência dessa documentação. 

Reservas que estejam fora do prazo para cancelamento sem multa, somente serão confirmadas mediante a garantia de no-

show e cancelamento por parte da Agência de Viagens. 

As tarifas de Locações Internacionais, são oferecidas em nosso sistema de reservas nas moedas – USD (Dólares 

Americanos) e EUR (Euros) a equivalência para conversão em R$ (Reais) é divulgada diariamente no portal 

www.bwtoperadora.com.br. 

Nessa modalidade de pagamento, o câmbio de conversão para R$(Reais) será o vigente no dia do recebimento da 

documentação para débito no cartão do cliente. 

 

ATENÇÃO:  

- PARA RESERVAS FORA DO PRAZO DE CANCELAMENTO, CASO O CARTÃO NÃO SEJA APROVADO, O VALOR 
INTEGRAL DA RESERVA SERÁ AUTOMÁTICAMENTE FATURADO CONTRA A AGÊNCIA, PORÉM COM A OPÇÃO DE 
INSERIR UM NOVO CARTÃO. 

- PARA RESERVAS COM DISPONÍBILIDADE ON LINE NO EVENTO DA EMISSÃO, MESMO QUE O CARTÃO NÃO SEJA 
APROVADO A RESERVA SERÁ CONFIRMADA. 

 

DOCUMENTAÇÃO 

O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem. A documentação 

defeituosa e/ou a falta de documentação serão de única e exclusiva responsabilidade do cliente, eximindo a BWT 

OPERADORA de qualquer responsabilidade, inclusive do reembolso de qualquer tipo de despesas extras. As informações 

sobre documentos mínimos necessários para a locação devem ser previamente transmitidas pelo Agente ao cliente. 

 

ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS 

Toda e qualquer reserva tem suas condições específicas de cancelamento, alteração e No-show. 

http://www.bwtoperadora.com.br/
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Pedimos que leiam atentamente. 

 

Cancelamento por parte do Agente de Viagens 

1. As alterações ou cancelamentos devem ser solicitados exclusivamente pelo Agente de Viagens, por intermédio de 

seu login/senha no portal www.bwtoperadora.com.br  

2. O Agente de Viagens, utilizando seu login/senha, se obriga a verificar a confirmação das alterações e 

cancelamentos, as quais constarão no Portal do Sistema de Auto Atendimento. A BWT OPERADORA poderá, por mera 

liberalidade enviar e-mail com o código de confirmação, data, horário, nome do(a) colaborador(a) e o status da reserva. 

3. Alterações e cancelamento não poderão ser solicitados diretamente à Locadora, caracterizando quebra de contrato 

e suas penalidades. 

 

4. Em caso de cancelamento, o Agente dever informar ao cliente previamente todas as condições de cancelamento ou 

o Agente de Viagens perderá em favor da BWT OPERADORA multa equivalente a 5% (cinco por cento) incidente sobre o 

valor contratado da venda (Reserva);  

 

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSOS PELA AGÊNCIA 

1. Os pedidos de reembolso deverão ser solicitados à BWT OPERADORA por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos contados do término do serviço de locação. 

2. Não haverá direito ao reembolso quando: 

- Ultrapassar o prazo máximo estipulado para o pedido; 

- O Agente de Viagens e/ou seu cliente, efetuar, por conta própria, alterações em qualquer das condições da reserva 

diretamente ao fornecedor; 

- Houver qualquer outro ato ou fato, tais como aqueles descritos no item “Cancelamento e Alterações” que não dêem direito 

ao reembolso. 

3. Não existe reembolso parcial. Como as reservas são todas pré-pagas, caso o cliente não utilize o período integral da 

locação, não é possível solicitar reembolso de período não utilizado. 

 

RESPONSABILIDADE 

1 A BWT OPERADORA é responsável pela execução das contratações constantes na Reserva e, mesmo sendo 

intermediária entre a agência e os demais prestadores de serviços envolvidos (pessoas físicas ou jurídicas), não responde, 

nem se solidariza por quaisquer atos, fatos ou eventos, em que a responsabilidade legal ou contratual das demais pessoas 

físicas ou jurídicas seja direta ou específica, como no caso dos transportadores, serviços hoteleiros e empresas locais 

contratadas, que responderão na forma da lei. 

2 A BWT OPERADORA não responde por atrasos, antecipações ou mudança de horários e cancelamento  
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decorrentes de condições atmosféricas ou catástrofes naturais, tais como, tempestades, nevascas, tormentas, terremotos, 

maremotos e furacões, bem como decisões governamentais, atos de terrorismo, passeatas, feriados locais, roubos, furtos, 

bem como outros motivos de força maior ou casos fortuitos, sendo os eventuais gastos pessoais motivados por tais 

circunstâncias de responsabilidade da Agência de Viagens e/ou seu cliente. 

 

CONCORDÂNCIA 

1 No ato da emissão/confirmação da Reserva, o cliente, por intermédio da agência de viagens sua mandatária, declara 

conhecer, pelo que adere contratualmente, a estas Condições Gerais e as Condições Específicas relativas ao programa ou 

serviço adquirido, comprometendo-se, quando for o caso, também pelos seus familiares e acompanhantes. 

2 Para dirimir toda e qualquer dúvida proveniente da aplicação destas condições gerais, por eleição, o contratante 

escolhe o Foro da cidade de Curitiba.  

 

 

 

 


