
Como alugar um carro 

Brasileiros: 

 Ter idade mínima de 18 anos; 

 Possuir Carteira de Habilitação (CNH) definitiva, original e válida emitida há 1 ano; 

 Apresentar cartão de crédito, com emissão bancária e limite disponível para pré-

autorização, em nome do LOCATÁRIO ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO e 

 Apresentar CPF e RG originais, na condição de Responsável Financeiro, e não possuir 

restrições de qualquer espécie. 

Estrangeiros: 

 Apresentar Passaporte e Carteira de Habilitação originais e válidos; 

 Apresentar Visto dentro do prazo permitido para permanência no Brasil, exceto para 

LOCATÁRIOS oriundos do Mercosul; 

 Apresentar cartão de crédito, com limite disponível para pré-autorização em nome do 

LOCATÁRIO ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO; 

 O Responsável Financeiro deverá apresentar a carteira de identidade válida; 

 O Green Card não é aceito por ser um documento válido apenas nos Estados Unidos e 

 Documentos emitidos por Consulados não são aceitos para locação, porque não 

substituem o Passaporte. 

GARANTIA PARA PAGAMENTO - AUTORIZAÇÃO CARTÃO DE 

CRÉDITO: 

 Todos os LOCATÁRIOS, brasileiros ou estrangeiros, deverão apresentar por ocasião da 

abertura do CONTRATO DE LOCAÇÃO, independentemente do prazo de locação do 

VEÍCULO, cartão de crédito com limite disponível para a pré-autorização, sendo que os 

valores variam de acordo com a Categoria do VEÍCULO, período, tipo de locação, 

proteções contratadas e 

 O cartão de crédito deverá estar obrigatoriamente em nome do LOCATÁRIO ou 

RESPONSÁVEL FINANCEIRO. 

CONDUTORES ADICIONAIS: 



 O LOCATÁRIO poderá autorizar exclusivamente até 03 (três) condutores adicionais 

para o VEÍCULO, devendo os referidos condutores adicionais atender às mesmas 

condições de idade, documentação e situação cadastral do LOCATÁRIO principal, 

exceto pela apresentação do cartão de crédito. Será aplicada a tarifa correspondente a 

este serviço no ato de sua contratação; 

 Os condutores adicionais deverão ir à loja com o LOCATÁRIO para assinar o 

CONTRATO DE LOCAÇÃO e 

 Em caso de infrações/multas de trânsito decorrentes do período da locação, o condutor 

principal será contatado para indicação do condutor infrator. 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

 BANDEIRAS ACEITAS: American Express, MasterCard e Visa. 

IMPORTANTE: Serão aceitos somente cartões emitidos por instituições bancárias. 

PRÉ-AUTORIZAÇÃO: A partir de R$ 1.300,00. A quantia exigida de pré-autorização será 

bloqueada no cartão de crédito do locatário (não debitado) e desbloqueado após a 

devolução do veículo. O prazo para a liberação do limite dependerá do banco emissor 

do cartão de crédito. 


