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POUPANÇA VIAGEM DA “DE PALMAS TURISMO” 

 

1) SEJA BEM VINDO! 

 

Olá. Seja muito bem vindo a essa nova forma de poupar, investir, lucrar e 

realizar a sua viagem dos sonhos: a “Poupança Viagem da De Palmas Turismo”! 

 

Agora mais do que nunca viajar será um investimento. 

 

Essa é a forma ideal para aquele viajante que não abre mão de pegar a estrada e 

está sempre rodando o nosso Brasil poder financiar a sua viagem e ainda ter 

rendimentos. 

 

Aqui você poupa e junta dinheiro para a sua viagem e ainda tem um lucro de 

15%!! 

 

Se trata de uma excelente forma de juntar dinheiro para futuras viagens sem 

pesar no seu bolso e ainda ter lucro. 

 

2) COMO FUNCIONA? 

 

O processo é muito simples. Basta preencher o nosso formulário e escolher os 

valores que serão investidos mensalmente através do pagamento de boletos. 

 

Ao preencher o formulário você receberá por e-mail a quantidade de boletos 

solicitada inicialmente. Mas nada impede de solicitar mais boletos do que a quantidade 

preenchida no formulário inicialmente. Mas será necessário que nos avise através do 

formulário novamente. 
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À partir do quarto mês você já pode solicitar o seu crédito, ou seja, para a 

retirada é necessário ter pago três meses. 

 

O valor que você receberá será acrescido de 15% para que possa trocar por 

algum evento ou viagem da “De Palmas”. Se o valor retirado for maior que o evento 

solicitado não tem problemas, o valor que sobrar fica para outro evento.  

 

Ou seja, se você investiu R$1 mil ao sacar você terá R$1.150,00! 

 

Isso mesmo!!! A nossa “Poupança Viagem” é muitas vezes mais lucrativa que a 

própria Poupança convencional! 

 

3) COMO PARTICIPAR? 

 

É muito fácil. Basta preencher o formulário de nossa “Poupança” que você 

receberá por e-mail os boletos na quantidade solicitada e com vencimento de três dias 

úteis após a solicitação. Depois basta ir pagando mensalmente. 

 

Caso queira, pode solicitar novos boletos. Mas lembre-se, os boletos devem ser 

pagos mensalmente. 

Caso tenha qualquer problema em efetuar um pagamento basta nos comunicar. 

 

Caso não consiga pagar em meses seguidos você pode pagar em meses 

intercalados e depois de três meses de boletos pagos solicitar o seu crédito com seus 

15% de acréscimo. 

 

Mas preste bastante atenção aos pagamentos, pois a solicitação de boletos extras 

por perdas de datas será cobrado o valor de R$3,00 a cada boleto. 
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4) COMO FAÇO A RETIRADA DO CRÉDITO? 

 

Basta escolher a viagem que deseja utilizar os seus créditos preenchendo 

novamente o formulário. 

 

Iremos lhe comunicar o valor de seu crédito por e-mail e o valor abatido na 

viagem escolhida. 

 

Ou seja,após o recebimento de seu formulário a viagem já estará com o 

abatimento de seu crédito. 

 

Caso ainda falte algum valor para pagamento o mesmo será realizado no ato da 

viagem. 

 

Caso o crédito seja superior ao valor da viagem a quantia excedente ficará para 

outras viagens escolhidas por você. 

 

5) MAIS DETALHES 

 

Você não perde esse crédito caso demore a completar os 3 meses pagos. Ou seja, 

eles não expiram. 

 

Caso seja necessário retirar o valor antes de 3 meses por alguma urgência ou 

necessidade o valor será devolvido sem acréscimos dos 15% e com uma multa de 

R$3,00 por boleto emitido. O prazo para o recebimento do dinheiro é em até 3 dias úteis 

após o comunicado via formulário. 

 

Após os 3 meses o valor só poderá ser retirado com o acréscimo de 15% através 

de crédito em viagens e eventos da “De Palmas Turismo”. 
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Caso seja necessário a devolução do valor investido em dinheiro o mesmo 

será devolvido sem o acréscimo de 15% e com multa de R$3,00 por cada boleto 

emitido. Mas lembrando que o recebimento do dinheiro será realizado em até 3 dias 

úteis após o comunicado via formulário. 

 

 

Viu como é fácil? Agora basta se cadastrar preenchendo o formulário e se 

preparar para a sua viagem! 

 

“De Palmas Turismo” Desde 2005 inovando! 


