O que é o My Magic Trip?
É o plano inteligente que vai
viabilizar a realização da viagem
dos seus sonhos.

É um facilitador de sonhos!

como funciona?
Planeje a viagem dos seus sonhos de forma programada,
dentro do que cabe no seu bolso
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Defina uma data alvo para sua viagem, pode ser entre 1 a 5
anos para o embarque
Defina qual é a viagem mais adequada para você: viagem
personalizada ou viagem em grupo
Faça a simulação inicial (disponível no site) e preencha seus
dados. Uma fada madrinha irá entrar em contato
Após definidas as características da sua viagem e confirmado o
valor alvo da viagem e das suas parcelas, a sua fada madrinha
irá te enviar o contrato para celebrar o seu My Magic Trip

Todos os pagamentos são feitos em boleto, de acordo
com o melhor pra você!

vantagens
compromisso com o seu sonho

Realize o sonho da sua viagem poupando dentro do que cabe no seu bolso.

proteção cambial

Não se preocupe com a desvalorização cambial ! Todos os seus pagamentos e o
montante serão convertidos em dólar

flexibilidade no pagamento

Você tem total liberdade para suspender, adiar os pagamentos programados ou
reduzir/aumentar os valores das parcelas ou até mesmo adiar a data da sua viagem

reembolso imediato

Receba seu dinheiro de volta em até 15 dias após a solicitação de cancelamento

viagem mais barata

você economiza muito pois aproveitará de todos os descontos de pagar uma
viagem a vista!

prazos de pagamento
Você pode definir a data alvo pra sua viagem entre 1 ano até 5 anos para realizar o seu sonho!
Veja como ficam as opções de pagamento de acordo com o prazo previsto pra sua viagem
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A programação do pagamento das parcelas deve ser feito para até 3 meses antes do embarque da
sua viagem. Se, por exemplo, pretende viajar em Janeiro/2023, sua viagem deve ser programada
para ser quitada até Outubro/2022.

dúvidas frequentes
1. Como simular o valor da minha viagem?
Fale com uma de nossas fadas madrinhas para realizar a
simulação da sua viagem! Após passar algumas informações
sobre o período da viagem, quantidade de passageiros, tipo de
viagem e serviços incluídos, a sua Fada Madrinha irá informar
uma estimativa de valores. Com isso você já poderá saber se o
valor da parcela mensal ou bimestral caberá dentro do seu bolso.

2. Quais garantias eu tenho referentes ao montante?
Todos os valores pagos mensalmente são transferidos para uma
instituição financeira na opção de CCME (conta corrente de
moeda estrangeira), onde os valores são convertidos em moeda
estrangeira (Dólar ou Euro).

3. Como consultar meu saldo e extrato?
Será disponibilizado um extrato para você acompanhar o saldo
acumulado até o momento. Nesse extrato, constarão os valores
pagos em Reais e a taxa de Dólar Turismo usada para a conversão
(de Reais para Dólar) no dia do boleto liquidado/compensado - ou
seja, a data em que o valor pago em Reais ficou disponível para a
Magic Blue Turismo.
Observação: haverá também contratos com conversão em Euro Turismo.

4. Como funciona o pagamento das parcelas?
Você pode definir a periodicidade (mensal ou bimestral) dos pagamentos.
Todos os pagamentos são feitos por boleto bancário.
A Magic Blue Turismo irá enviar o boleto com 05 dias de
antecedência, de acordo com a sua periodicidade e dia de
vencimento definido.
O valor de cada parcela é definido em Dólar e convertido para
pagamento em Reais conforme valor do Câmbio Turismo vigente
informado pela Magic Blue na data da emissão de cada boleto.

5. Em quais destinos posso utilizar o My Magic Trip?
A venda do My Magic Trip poderá ser utilizada para as viagens e
destinos que são comercializadas pela Magic Blue Turismo.
No contrato, definiremos, de acordo com o destino, qual câmbio
será utilizado para conversão (Dólar Turismo ou Euro Turismo),
considerando o mais adequado para a contratação da sua viagem no
destino escolhido.
Exemplos de destinos que podemos comercializar: Walt Disney
World Resort (Orlando), Disneyland Resort (Califórnia), Disneyland
Paris, Shanghai Disneyland e Tokyo Disney Resort.

6. E se eu precisar parar de pagar temporariamente?
No My Magic Trip você tem flexibilidade de pagamento para
ajudar a viabilizar o sonho da sua viagem. Veja todas as opções
que oferecemos caso você precise flexibilizar o seu pagamento:
Pagar o saldo em atraso planejado, de tal forma a manter a
sua viagem dentro da data planejada
Reprogramar os pagamentos
Postergar a data planejada da viagem
Solicitar pagamentos mensais do valor em atraso, desde que
a parcela não seja inferior a 50 dólares
Diluir o valor do saldo em atraso nas parcelas futuras
Reduzir o valor estimado da viagem, ou seja, retirar alguns
serviços/itens do programa de viagem.

7. Em caso de atraso no pagamento, quanto tempo
posso ficar sem pagar o My Magic Trip?
Após 90 dias de uma parcela em atraso, o seu My Magic Trip
poderá ser cancelado pela Magic Blue Turismo.

8. Posso programar o My Magic Trip e depois
complementar futuramente o pagamento no
cartão de crédito?
Caso você programe a sua viagem no My Magic Trip com um
valor alvo, mas seja necessário realizar após o final do plano,
um pagamento adicional, este valor poderá ser quitado via
cartão de crédito.
Neste caso, a contratação já será nas condições de uma viagem
de curto prazo, ou seja estarão disponíveis todas as condições
de pagamento da Magic Blue Turismo para as viagens
personalizadas ou viagens em grupo.

9. Em caso de cancelamento, existe alguma taxa?
Para solicitações de cancelamento em até 03 meses da
contratação do My Magic Trip, não haverá nenhuma taxa
de cancelamento, ou seja, seu dinheiro será devolvido
integralmente .
Para cancelamentos após 03 meses da contratação, haverá
uma taxa de agenciamento de 10% sobre o valor pago até o
momento.
Será considerado o valor do Dólar Turismo do dia da retirada
do seu montante My Magic Trip para a conversão do valor
em Reais que você terá a receber.
Observação: Para contratos até USD 500, esta taxa de agenciamento será fixa de USD 50.

www.magicblueturismo.com.br/mymagictrip

