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Gorontir umo reservo

. 0 número do cartão:

. 0 número do código de segurança existente n0 verso do cartão;

. A data de validade do cartão;

. 0 nome do titular do cartão tal como aparece no cartão;

. A morada, número de teleÍone e endereço electrónico (se disponÍvel) do titular do cartão;

. 0 preço do veículo reservado (com impostos incluídos);

. A moeda de transacção;

. A morada exacta onde será Íeito o levantamento do veícuro;

. 0 código de confirmação da reserva (deve ser recomendado que este seja guardado para
referência futura).

. 0s veículos ficam reseryados até 24 horas desde a data prevista de início do aluguer;

. A hora limite para o cancelamento da reserva são as 18h00 (hora local) do dia previsto de aluguer;

. Se o aluguer não for reclamado ou cancelado a tempo, será Íacturado ao titular do cartão um dia de
aluguer (com impostos incluídos).

ilOÍA Se a reseÍì/a tiver sido efecüaú 72 hoÍas antes da dah de le{antamenh do veículo preüsh, a hora limite para Éncepmemoqq.rqgì/a podeq s9Í diferente das 18h00 clo dia de chegarh. Se a hora limite para o canóamenio oãiõservà Íor anterior às1 th00 (tnra locaÍ) do dia de início do aluguer previsto, derrerá inÍormar o tÍhrtar ilo cartão quat á oáú ã troiíÍmite oo rent-a-car e
erÌviar por coÍÍeio a política de caÍEelamento.



r 0 número do cartão utilizado para a reserva do aluguer (o número deverá ser truncado, indicando

apenas os quatro últimos dígitos);

. A data de validade do cartão;

. 0 nome do titular d0 cartão tal como figura n0 cartão;

. 0 preço de um dia de aluguer (impostos incluíidos), assim como outros detalhes relativos ao veícufo;

. Localização exacta onde será Íeito o levantamento do veículo;

. Horário de Íuncionamento das agências de levantamento e devolução do veículo;

. 0 código de confirmação da reserva;

. 0s direitos e responsabilidades do titular do cartão nos termos do Serviço de Garantia de Reservas;

. A data e hora em que expiram os direitos de cancelamento
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Concelomentos dos Reservos

. Fomeça o código de cancelamento da reserva;

. Recomende ao cliente que o guarde para reÍerência futura;

. ESCreVa "Cancelado" no formuláriO da reServa e aSSente O nÚmerO do canCelamento.

. 0 número do cartão utilizado para a reserva (o número deverá sertruncado, indicando
apenas os quatro últimos dÍgitos);

. A data de validade do cartiio;

. 0 nome do titular do cartão tal como Íigura no cartão;

. 0 código de cancelamento da reserva,
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TronsocçÕes "no show"

. Premir a tecla Menu;

. Premir as teclas direccionais para se posicionar sobre a função Cliente;

. Premir a bda 0K;

. Seleccionar a opção Compra;

. Premirabda 0K;

. Premir tecla ffi (sem presença do cartÍio), ou 0K para passar o menu de leitura do cartlio3;

. Digitar númeto do car6o (0K);

. Digitar dab de valldade (M[a/$ (0K];

. Digitar códlgo de segurança (0K);

. Seleccionar origpm doe dadoe aüavés das teclas dkeccionais (0K):
0 - Elecfónico
1 - tü
2 - TeleÍone
3 - Postal
9 - Cartão Presente

. Digitar valoÍ a debitar ao cliente (0K);

. Confirmüovabr(0O;

. Premirtecla 0K Para passar o menu de inserção do código PIN do cliente;

. Guardar os talõer COmprwaüvos doTPA, preenchendo no campo reservado à assinafura
do cliente a expessão'Ílo Show".

2 Modelo lPA &rll thales. 3 Modelo TPA Ingenico.
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"Unovoiloble Rentols "
no Serviço de Gorontio de Reservos

. Veículo de classe semelhante ou superior ao reservado,

Agentes Terceiros



Tronsocções "no show"

. Premir a tecla ilenu;

. Premir as teclas direccionais para se posicionar sobre a Íunção Cli0nte;

. Premir a bda 0K;

. Seleccionar a opção GomPra;

. Premir a bda 0K;

. Premir tecla ff (sem presença do carïÁo)2 ou 0K para passar 0 menu de leitura do cartã03;

. Digitar númerc do car6o (0K);

. Digitar data de valldade (MÍú/AA) (010;

. Digitar códlgo ds segurança (0K);

. Seleccionar origem dos dados através das teclas direccionais (0K):
0 - Electónico
1 -Fu
2 -Telefone
3 - Postal
9 - Cartão Presente

. Digitar valor a debitar ao cliente (010;

. ConÍirmar o valor (010;

. Premir tecla 0K para passar o menu de inserção do código PIN do cliente;

. Guardu os talõos comprorraüvos do ÏPA, preenchendo no campo reservado à assinafura
do cliente a expressão'llo Sltow".

2 Modelo ïPA Bulllhalc. 3 Ítlodelo TPA Ingenico.



"Unovoiloble Rentols "
no Serviço de Gorontio de Reservos

. Veículo de classe semelhante ou superior ao reservado.

Agentes Terceiros





Pedidos de Autorizoçõo

. A importância total da transacção excede (ou é possÍvel que exceda) o Íloor limit deÍinido pela
Redunicre para o rent-a-car;

. A transacção envolve circunstâncias duvidosas ou invulgares,

A autorização tem de ser válida pela duração do acordo de estadia entre o rent-a-car e o titular do
cartã0. Se o acordo tiver uma duração superior a 7 dias, recomenda-se que a essa data se conclua
a conta do titular do cartão com o renfa-car, que se proceda à transacção de compra e se obtenha
uma nova autorização para o restante período de acordo,

. A data . A importÍincia autorizada . 0 código de autorizaçã0.
N0TA: Não poderão ser considerados no pedido de autorizaçã0, valores potenciais de danos e perdas do veículo,

. Registar o nÚmero do cartã0, a data de validade, código de segurança e o nome do titular do cartão;

. Informar o titular do cartão da política do rent-a-car relativa a despesas veriÍicadas após a devolução
do veículo,

Deverá calcular o montante da transacção final e obter a autorização para esse valor.
A despesa Íinal do titular do cartão pode estimar-se com base:
. No período previsto de aluguer do veículo
. No preço diário do aluguer (impostos incluÍdos)
. No cálculo de despesas adicionais (gasolina, seguros, Íranquias),

A estimativa deve Íazer-se em termos comparativos com o Íloor limit do rent-a-car e deverá ser
solicitada uma autodzaSo sempre que esse valor seja ultrapassado,



r Premir tecla Menu;
. Premir as teclas direccionais para se posicionar sobre a Íunção Gliente;
. Premir tecla 0K;
. Premir as teclas direccionais até aparecer no visor Autorização Crédito;
. Premir tecla 0K;
. Passar o cartão do Cliente;
. Introduzir a importância a pagar;
. Cliente prime tecla 0K e introduz o respectivo código seguido da tecla 0K;
. Guardar os talões comprovativos do TPA.

. Aprovada - 0 código de autorização é guardado em arquivo;

. Recusada - É preciso solicitar outra Íorma de pagamento.

. Se está assinado;

. Se inclui a morada do cliente;

. Se o número do cartão indicado n0 contrato de aluguer condiz com o número do cartão utilizado
para o pedido de autorização do valor estimado,



Revisõo dos Autorizoções Estimodos

. Premir tecla Menu;

. Premir as teclas direccionais para se posicionar sobre a Íunção Cliente;

. Premir tecla 0K:

. Premir as teclas direccionais até aparecer no visor Autorização Crédito;

. Premir tecla ffi (sem presença do cartão)s ou 0K para passar o menu de leitura do cartãoó;

. Digitar número do cartão (0K);

. Digitar dab de yalidade (MM/M) (0K);

. Digitar código de segurança (0K);

. Seleccionar odgem dos dados através das teclas direccionais (0K):
0 - Electrónico
1 -Fax
2 - TeleÍone
3 - Postal
9 - Cartão Presente

. Digitar valor a autorizar (0K);

. Guardar os talões comprovativos do TPA.

a ReÍorç0. s Modelo ïPA Bull 
'tìales. 0 Modelo TPA Ingenico.

. Guarde o recibo do terminal e agraÍe-o a0 contrato do cliente com o rent-a-car.





Despesos odicionois

Quolquer tronsocçõo sobre despesos odicionois deveró ser reolizodo
dentro de 90 dios úleis desde o tronsocçõo originol que lhe deu origem.
I{OTA Poro poder usufiulr desle sewiço deveró subscrever o modolldode de serviço do Redunicre - Tronsocções
Presenciois Coronlio de Reservos Rent-o{or.

0 üfular do cartÍio autorizou por escrito pagar as referidas despesas com o cartÍio:
. A autorização Íupar|a do contrato de aluguer;
. As implicações e custos de eventuais despesas adicionais Íoram devidamente explícados ao titular

do cartÍio;
. 0 ütular assinou o contrato de aluguer.
. 0 débito é apresentado n0 prazo de 90 dias de calendário da data da transacção original;
. 0 débito é apresentado como uma transacção separada com a expressão 'assinatura em arquivo"

inscrita no talão do terminal:
. 0 rent-a-car obteve uma autorização para os débitos (se o montante Íor superior ao seu Íloor limig,

. Uma dpia do conFah de aluguer tadulda em inglês, se este não estiver redigido em língua inglesa;

. Documentação da infracção das autoridades civis competentes;

. A hora elmlizarrãn da irúacção;

. 0 número da matícula do veículo de aluguer;

. 0 estatuto/lei infringido(a);

. 0 montante da multa na moeda local.



0 ütular do cartão autorizou por escrih em pagar essas despesas com o cartiio:
. A autorização ÍuparÌe do contrato de aluguer;
. As implicações e custos de evenilais despesas foram devidamente explicados ao titular do cartão;
. 0 titular assinou o contrato de aluguer;
. 0 débito é apresentado no prazo de 90 dias de calendário da data da transacção original;
. 0 débito é apresentado como uma transacção separada, com as palavras "assinatura em arquivo"

inscrtta no talão do terminal;
. 0 rent-a-car obteve uma autorização para os débitos (se o montante for superior ao seu Íloor limit).

. Uma copia do contrato de aluguer faduzida em inglês, se este não estiver redigido em língua inglesa;

. Uma cópia da secção relevante da apólice do seguro, a indicar o montante da Íranquia do titular
do cartÍio;

. Uma Íactura discriminada da reparação ou um orçamento do custo dos danos emiüda por uma
organização com legftima competência para prestar os reÍeridos serviços;

. Documentação comprovativa do consentimenh do ütular do cartiio em cobrir as despesas relativas
à Íranquia de seguros, o qual deverá estar expresso:

. Peh assinatlÍa do tifuhr na mesnn @ina e o mais próÍmo da descriçao das despesas que po&m seÍ cobertas
por uma transa@ de dcpesas adicionais;

. Pela assinafun do titrlar no acordo, o qual darerá ter todas as páginas rukicadas pelo mesmo, se a assinafura
nã0 se enc0nfü na mesrm $gina da desoiçao das despesas que podem ser cobertas por uma Íansacção de
despesas adicionais.



Despesos odicionois

0 titular do cartiio autorizou por escrito pagar as reÍeridas despesas com o cartiio:
. A autorização Íaz parte do contrato de aluguer;
. As implicações e custos de eventuais despesas adicionais Íoram devidamente explicados ao titular

do cartão;
. 0 titular assinou o contrato de aluguer;
. 0 débito é apresentado no prazo de 90 dias de calendário da data da transacção original;
- 0 débito é apresentado como uma transacção separada, com as palavras "assinatura em

arquivo" inscrita no talão do terminal:
. 0 rent-a-car obteve uma autorização para os débitos $e o montante Íor superior ao seu Íloor limit);
. For emitida uma cópia do relatório do acidente da autoridade civil responsável (se for exigido um

relatório do acidente pela autoridade civil);
. For emitida uma factura discriminada da reparação ou um orçamento do custo dos danos emitida

por uma organização com legítima competência para prestar os reÍeridos serviços de reparaçã0.

. Uma cópia do contrato de aluguer traduzido em inglês se este não estiver redigido em língua inglesa;

. Uma cópia do relatório do acidente da autoridade civil responsável (se for exigido um relatório do
acidente pela autoridade civil);

. Uma factura discriminada da reparação de uma organização que pode prestar com legitimidade
os referidos serviços de reparaçã0.



Despesos odicionois

. Ouando o cliente Íaz o levantamento do veículo:
Explique a polÍtica do rent-a-car relativa às despesas adicionais após a devolução do
veículo e siga os procedimentos no levantamento do veículo definidos no úpico peOiOos
de Autorizaçã0.

. Depois do cliente ter feito a devolução do veículo:

Emita uma factura relativa às despesas em atraso com a expressão "Assinatura em
Arquivo" no campo de assinatura para encargos com muÍtas de estacionamento e
infracções ao código da esbada, franquias de seguro do rent-a-car, danos e outros
encargos diversos (desde que o titular do cartÍio tenha acordado em se responsabilizar
por essÍrs despesas à dah do levantamento do veículo).

. Proceda ao débito à conta-cartÍio:
Siga os procedimentos no ïPA apresenhdos no tópico Serviço de Garantia de Reservas
-Transacções No show. se a fansacção for aprovada o código de autorização será
impresso no recibo do terminal, se for recusada contacte o titular do cartÍio na morada
Íomecida para solicihr ouüa forma de pagamento.

. Guarde o recibo do terminal:
Agrafe o recibo do terminal ao conüato do clíente com 0 rent-a-car.





Despesos odicionois

0 recibo de conÍirmação deverá apresentar:
. 0 estado do veículo alugado após devolução - se não existir qualquer dano visÍvel, tal deverá estar

expresso e não poderá processar qualquer transacção por despesas adicionais associadas a danos
no veículo;

. 0 nÍvel do depósito do veículo alugado após devolução - se não existir qualquer encargo adicional
de combustÍvel, tal deverá estar expresso e não poderá processar qualquer transacção por despesas
adicionais associadas a combustÍvel:

. 0 dia e hora da devolução do veículo - se não existir qualquer encargo adicional associado à extensão
do perÍodo de aluguer, tal deverá estar expresso e não poderá processar qualquer transacção
por dias de aluguer adicionais.

Qualquer despesa adicional registada após devolução do veículo, só poderá ser processada se tiver
havido um consentimento préúo do titular do caftÊio para inconer em tais despesas. No caso especíÍico
de desperu por danm, deverá proporcionar ao titular do cartã0, num período de 10 dias úteis após
devolução do veículo, confirmação escrita de:

- Detalhe dos danos . valor dos dâÍìos . Moeda em que será processada a transacçã0.



Adendo oo Guio de Boos Próticos

Renf-o-Cor
(Serviço Opçoo Moedo Clientel EIE

r Se um titular de cartilo não cancelar uma reserva de aluguer nos termos da política

de cancelamento do rent-a-car ou não reclamar o veículo, o rent-a-car pode proceder ao débito

do cartlio relativamente a um dia de aluguer (incluindo os impostos aplicáveis).

r Para realizar uma tansacção de compra no valor de um dia de aluguer no TPA Opção Moeda

Cliente, afavés da intodução manual de dados, siga os procedimentos seguintes:

r PremirateclaMenu;
r Selecclonar a opção Operações Cllonb (Gllont Opgaüons);

r Premir a bda 0K:
r Seleccionar a opção Compn (Pudtase);

r Premirateda0K:
. Premir tecla 0K para passar o menu de leitura do cartão;
r Digitar númem do carão (010;

r Digihr data de nlidade (MM/M) (010;

l Digitar c{dlgo de segunnça (010;

r Digitar valor a debitar ao cliente (010;

r ConÍirmar o valor (010;

r Guardar os talões comprovativos do ïPA, preenchendo no campo reservado à assinafura do cliente a expressão
'llo Show".

r A estimativa do valor para auhrização deve fazer-se em termos comparaüvos com o floor limit
do rent-a-car e deverá ser solicihda sempÍe que 6se valor seja ulüapassado. A conclusão da venda
(sale completion) poderá ser Íeih sem que sejam necessárias novas auhdzações, desde que o valor
fiml rta dmpca não ulrapasse em 15 por cenb o valor stimado autrizado na alh.tra do laranhmento
do veículo.



. Obtenha uma autorização electrónica pela importância total estimada do aluguer através do TPA
Opção Moeda Cliente seguindo os passos abaixo indicados:

r Premir tecla Menu;
r Premir as teclas direccionais para se posicionar sobre Operações Gllente (Glient 0perations);
r Premir tecla 0K;
r Premk as teclas direccionais até aparecer no visor pré-Autorização (pre-Authorizaüon);
r Premir tecla 0K:
r Pasar o cartÉio do Cliente;
. Introduzir a importância a pagar (0K);
r Cliente prime tecla 0K e introduz o respectivo córligo seguido da tecla 0K;
r Guardar os talõc comorovativos do TPA.

r Se Íor necessário um top up, este deverá ser processado electronicamente através do TPA opção
Moeda Cliente. Deverá obter-se nova auhrização pela diferença entre a nova estimaüva e a autorização
oÍiginal, seguindo os passos abaixo indicados:

r Premir tecla tenu;
r Premir as teclas direccionais pana se posicionar sobre a funçâo 0pera@ Clienb (Client 0perations);
r Premirtecla 0K;
r Premir as teclas direccionais até aparecer no visor htsAnüizaÉo (ÉAuthorizafion);
r Premirtecla0K;

r Premir tecla 0K para passar o menu de leifura do carEo;
r Digihr númeru do carEo (0CI;
r Digihr data & valida& (MM/M) (010;
r Digihr código dc sesuÍança (0lg;
r Digihrvab a autuiar (0lg;
r Confirmarovab(0lg;
r Guarhr os tdim compruativos do ïPA.

r Guarde o recibo rlo brminal e agrafr-o ao conffio do dienb com o ÍeÍìt-a-car.

I netuço



0 titular do cartão poderá apresentar por escrito uma estimativa alternativa do valor dos danos,

no perÍodo de '10 dias úteis após a recepção da confirmação escrita emitida pelo rent-a-car. Se

não Íor conseguido o acordo com o titular do cartão sobre o valor a debitar e for processada uma

transacção por despesas adicionais, o titular do cartão mantém o direito a repudiar a transacçã0.

Deverá aguardar 20 dias úteis desde a data de emissão do recibo de confirmação para o titular

do cartã0, para proceder à transacção por despesas adicionais.




