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Travel Related Services Company Inc. 
4315 South 2700 West 
Salt Lake City, UT 84184-0240 

     Fax: 801-945-4756. Para Brasil 08000-474419 

 

 

 
19 de novembro de 2013 

 

Assunto: Solicitação de Documentação de Apoio para Pedido de Contestação  

Prezado(a) Cliente:  

Em resposta à sua recente solicitação, precisamos que você forneça a documentação de apoio 

para que possamos iniciar o processo de contestação de transações em seu American Express 

GlobalTravel Card. 

Anexo, você encontrará o formulário de Declaração de Transação Contestada. Preencha as 

informações solicitadas, como seu nome, número do seu American Express GlobalTravel Card, 

número de Protocolo, data da transação, valor contestado, e também o nome do estabelecimento. 

Certifique-se de indicar o motivo adequado da contestação e assinar o formulário na parte 

inferior da página. O fornecimento de informações incompletas atrasará o processamento de seu 

pedido. Formulários entregues sem nenhuma assinatura ou número de protocolo não poderão ser 

processados. 

Favor incluir cópias dos recibos (quando disponíveis) para cada transação listada em sua 

Declaração de Transação Contestada. 

 

A Declaração preenchida e as cópias dos recibos podem ser enviadas por fax ou pelo correio para 

o endereço indicado na parte superior do formulário. A documentação de apoio deve ser enviada 

em até 10 dias úteis do recebimento do número de protocolo disponibilizado pela Central de 

Atendimento. 

 

Após o recebimento das informações solicitadas, a American Express entrará em contato com o 

estabelecimento em seu nome. A American Express irá notificá-lo sobre o resultado da 

contestação. Este processo pode demorar até 45 dias úteis para ser concluído. 

 

Atenciosamente, 

Departamento de Contestações 

American Express Global Prepaid  

Anexo:  Formulário de Declaração de Transação Contestada do Titular do Cartão  

American Express 

 

 

 

 



 

   

 

 

           Declaração de Transação Contestada do Titular do American Express GlobalTravel Card 
     Assinale apenas um item e imprima todas as informações.  

     Utilize um formulário separado ou páginas adicionais para documentar cada contestação. 
     Enviar fax para: Brasil 08000-474419 ,  Salt Lake City + (1) 801-945-4756  ou através dos serviços postais para  

        Prepaid Dispute Processing Team, 4315 South 2700 West, Salt Lake City, Utah 84184-020440 USA. 
 

 
Número de Protocolo: _____________________  
 

Nome: _____________________________________________________ Número do Cartão: __________________________________ 

 
Data da Transação: _________________ Data de Lançamento da transação: ________________ Valor Contestado:   ______________ 

 

Nome(s) do(s) Estabelecimento(s) :_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

O Cartão:   Ainda está em minha posse                  Foi perdido             Foi roubado        Nunca foi recebido  

 
     1.    Certifico que a transação listada no histórico na conta do meu Cartão não foi feita por mim ou por alguma pessoa autorizada por mim a utilizar o meu Cartão. Eu não 

recebi nenhum bem ou serviço por essa transação e nem qualquer outra pessoa autorizada por mim. 

 

     2.    Embora eu tenha realizado uma transação no estabelecimento acima, não tenho conhecimento da transação, em particular, mencionada acima e ela não foi 
autorizada por mim ou por alguém que me representa. Meu Cartão estava em minha posse no momento em que a transação acima foi realizada. 

 

     3.    Embora eu tenha realizado a transação acima (preencha UMA das afirmações a seguir e forneça o maior número de detalhes possível para comprovar sua afirmação): 

 
a. O valor em dólares da venda aumentou de $ _____________ para $ _____________. 

 

Anexo uma cópia do recibo de venda, que apresenta o valor correto em dólares. 
 

b. Contesto o valor total da transação ou uma parte dela no valor de $ _____________. Entrei em contato com o estabelecimento e um crédito foi 

realizado em minha conta. (Forneça detalhes sobre as circunstâncias dessa transação e os cálculos utilizados para obter o valor correto, se o valor for 

inferior ao total debitado em sua conta.) 
 

c. Não recebi as mercadorias. Esperava recebê-las durante a semana de _____________ (data.). Desde essa data, entro em contato com o 

estabelecimento e solicito que um crédito seja realizado em minha conta.  

 
 

d. Todas ou uma parte das mercadorias enviadas ou entregues apresentavam defeitos ou estavam danificadas. Devolvi as mercadorias em _____________ 

(data), mas não recebi um crédito no valor de $ _____________. 

 
Anexo uma declaração detalhada descrevendo os defeitos das mercadorias e também uma cópia da minha prova de devolução contendo a lista de 

mercadorias recebidas, os itens devolvidos e o custo de cada item. 

 
e. A transação acima é uma duplicação de uma transação autorizada realizada em _____________ (data de lançamento.)  

 

   

f. Anexo uma explicação detalhada do(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o estabelecimento não foi capaz ou não estava disposto a entregar a mercadoria e/ou 
serviços solicitados. Também forneço detalhes de minhas tentativas de resolver este assunto com o estabelecimento, incluindo a(s) data(s) e a(s) 

resposta(s) do estabelecimento. 

 

     4.     Recebi uma nota de crédito, mas ela foi aplicada à minha conta como uma transação. Anexo uma cópia dessa guia de crédito. 
 

     5.     Recebi uma nota de crédito, mas ela ainda não foi aplicada à minha conta. Anexo uma cópia dessa guia de crédito.  

 

     6.     Confirmei uma reserva de hotel para chegada com atraso e depois a cancelei em _____________ (data) às ____________.   
 

  Recebi o seguinte número de cancelamento: __________________________________.  

 

     7.     Outro motivo:____________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________.  

 
 

Assinatura do Titular: _________________________________________________ Data: _____________________ 

 

Nome Impresso do Titular: ___________________________________________________________________ 
 

Endereço: _________________________________________________________________________________ 

 

Cidade: _____________________________________  Estado: _________________  CEP:________________ 
 

Telefone Residencial: _____________________________Telefone Comercial: __________________________ 

 

Endereço de e-mail:            


