
TRADUÇÃO LIVRE DO DOC UMENTO ORIGINAL  INTITULADO RENTAL REGISTRATION, ELABORADO PELA EMPRESA 

ADMINISTRADORA DO IMÓVEL,  PALM TREE VACATION HOMES,  E  PUBLICADO EM NOSSO SITE 

WWW.2sistersdisneycondo.com 

REGISTRO DE ALUGUEL 

A Lei Estadual da Florida de número 509.101 (2) determina que este Registro de Aluguel seja 

preenchido na sua chegada e que seja entregue em até 1 (um ) dia útil após esta data (* Nota 
do Tradutor: a entrega do documento em 1 dia útil refere-se aos casos em que o check-in 
ocorre fora do horário de funcionamento do escritório, quando toda a documentação é 
deixada em um cofre do lado de fora do escritório). Os formulários não entregues ou 
incompletos  estarão sujeitos a uma multa de até U$1.000 aplicada pelo Estado da Florida. O 
não preenchimento ou a não devolução deste formulário de registro implicarão em confirmação 
de que o Hóspede aceita a propriedade no estado em que se encontra e aceita arcar com a 
responsabilidade por qualquer perdas ou danos que venham a ser encontrados na Propriedade 
por ocasião da saída e como consequência aceita as cobranças que serão feitas. 
 
Nome 
 
Endereço 
 
Telefone celular 
 
Data de chegada 
 
Data de partida 
 
Nome dos membros do grupo 
 
Quantia paga pela reserva  (preenchimento obrigatório) 
 
Eu concordo que sou responsável pelo custo de quaisquer danos á propriedade ou ao seu 
conteúdo; isto inclui objetos quebrados, trancamento, chamadas de serviço desnecessárias, 
limpeza excessiva (* Nota do Tradutor: isto se refere a hóspedes que deixam o 
apartamento excessivamente sujo ao partirem) e mudança de itens para outra propriedade. 
Também estou ciente de que fumo e animais não são permitidos e que o não cumprimento 
será passível de multa de U$250.  
Entendo  e condordo que devo notificar á Palm Tree dentro de 1 (uma) hora da chegada caso 
constate algum dano ou irregularidade. Caso contrário, autorizo que quaisquer custos 
referentes a danos sejam cobrados em meu cartão de crédito. 
Concordo em assegurar que a ocupação máxima da unidade (* 2 quartos = 6 pessoas) não 
será excedida em nenhum momento. 
Eu e o restante de meu grupo sairemos da propriedade até ás 10:00 horas da manhã do dia de 
partida acima mencionado. Entendo e concordo de que caso um check-out tardio não tenha 
sido aprovado e pago, estarei sujeito em uma cobrança mínima de 1 diária aos preços 
publicados pela Palm Tree Vacation Homes. 
Também entendo e concordo que as chaves a mim entregues e não devolvidas á Palm  Tree 
Vacation Homes no dia da partida em até 1 (uma) hora após o check-out implicarão em uma 
cobrança de U$50 
 
Eu e o restante de meu grupo somos os únicos responsáveis e asseguraremos a guarda de 
toda a nossa propriedade pessoal enquanto estivermos na unidade alugada. O proprietário, o 
administrador ou quaisquer agentes não serão responsabilizados por quaisquer itens perdidos 
ou roubados. Eu concordo adicionalmente em isentar  e ressarcir o proprietário, administrador 
ou agentes por quaisquer perdas, lesões, custos processuais ou ações oriundas de nosso uso 
e ocupação da propriedade alugada. Entendo e concordo que sou responsável por quaisquer 



itens deixados na propriedade após o check-out. Caso eu queira que me sejam devolvidos, isto 
ocorrerá á minha custa. 
 
Eu e o restante do meu grupo, no que concerne ao uso de piscinas privativas na propriedade (* 
NOTA DO TRADUTOR – esta parte se refere ás propriedades que possuem piscina 
privativa, o que não é o caso do nosso apartamento) assumimos pelo presente todos os 
riscos concernentes ao seu uso e isentamos de responsabilidade a Palm Tree Vacation Homes 
e quaisquer de suas companhias associadas, subsidiárias, diretores, funcionários, agentes, 
empregados e sucessores em face de quaisquer demandas. Essa cláusula de Exclusão de 
Responsabilidade será regida pela Lei do Estado da Florida sem referencia a seus conflitos de 
leis. 
 
 
LI E CONCORDEI COM OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS E PROVIDOS  
NESTE REGISTRO DE ALUGUEL E AUTORIZO QUE O CUSTO DE QUAISQUER ITENS 
RELEVANTES SEJA DEBITADO NO SEGUINTE CARTÃO DE CRÉDITO 
(Nota: isto não se refere ao pagamento de sua estadia e é OBRIGATÓRIO seu preenchimento. 
O não preenchimento, ou preenchimento com as expressões “pré pago” etc, serão 
considerados como não preenchidos e estarão sujeitos a uma multa de U$100 
 
BANDEIRA DO CARTÃO 
NUMERO DO CARTÃO 
DATA DE VALIDADE 
ASSINATURA 
NOME EM LETRA DE FORMA 
 
** Estas unidades são propriedades privadas e a administração se reserva o direito de recusar 
seus serviços a qualquer pessoa devido a dados de cartão incompletos 
 
 


