TERMOS & CONDIÇÕES

Nº DA RESERVA

NAVIO

DATA DE EMBARQUE:

Este documento contém os nossos Termos e Condições sobre a utilização dos créditos para um cruzeiro futuro (FCC - Future Cruise
Credit), disponibilizados pela Norwegian Cruise Line no programa “Peace of Mind” e em nossas saídas suspensas de 13 de março à
31 de julho de 2020.
Caso tenha alguma dúvida, disponibilizamos também em nosso site o “Perguntas Frequentes”, Clique Aqui.
•

O FCC é válido para reservas feitas até um ano da data de emissão do crédito.

•

O FCC pode ser utilizado para cruzeiros com saídas até 31 de dezembro de 2022.

•

O FCC é válido para ultilização em:

•

9

Tarifas e impostos de cruzeiros

9

Pacotes de hotel e passeios de cruzeiro comprados por meio da Norwegian Cruise Line.

9

Excursões em terra reservadas e pré-pagas por meio da Norwegian Cruise Line

9

Taxas de serviço pré-pagas

9

Taxas de serviço de bebidas e restaurantes (se fizerem parte da seleção da promoção Free at Sea, ou de grupos de Afinidade).

O FCC não pode ser usado para qualquer compra de amenidades adquiridas, incluindo pacotes de refrigerante e água, créditos
a bordo (On Board Credit), pacotes de Bon Voyage, pacotes de internet, compra de fotos, e qualquer bebida e / ou jantar.

•

O FCC pode ser utilizado para pagar mais de um cruzeiro

•

Em caso de cancelamento da nova reserva, onde o FCC foi utilizado, e a data de cancelamento esteja fora do período de penalidade estabelecido em contrato (clique aqui), o valor total do FCC não será reembolsável e tal valor será creditado novamente na
conta Latitudes do hóspede. Em caso de cancelamento dentro do período de penalidade, as multas serão subtraídas do valor do
FCC,e se aplicável, o saldo restante será anexado ao perfil do hóspede. Clique Aqui para checar nossa política de cancelamento.

Eu,

, portador (a) do CPF

,

declaro que li e estou de acordo com os termos e condições para a utilização dos créditos para um futuro cruzeiro disponibilizados
pela Norwegian Cruise Line, nesse contrato estabelecido como FCC - Future Cruise Credit.

São Paulo,

de

de 20

Assinatura do Hóspede

IMPRIMIR

SALVAR COMO

LIMPAR FORMULÁRIO

