
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
PARA NOVA AGÊNCIA

INFORMAÇÃO DA NOVA AGÊNCIA
Por favor, escolha uma opção:  Proprietário Gerente

Nome do Proprietário/Gerente: 

Nome da agência de viagem:  No. IATA: 

Endereço:  

Cidade:        Estado:     CEP:

No. do Telefone: No. do Fax:

Email:  Website: 

TERMOS & CONDIÇÕES
Agente:

Proprietário/Gerente:

Sandals:

Proprietário/Gerente da Agência:

  

Data:

O Sandals® é uma marca registrada. A Unique Vacations Inc. é uma a�liada da Unique Travel Corp., representante mundial dos Sandals Resorts.

Este arquivo é editável, por favor enviar este formulário preenchido com a cópia da IATA 
ou CADASTUR para Alejandra Noguera anoguera@uvi.sandals.com ou Silvia Munoz
smunoz2@uvltd.com

Para inscrever demais agentes da agência, o proprietário/gerente deve preencher a lista da próxima página.

O(s) agente(s) mencionado(s) acima concorda(m) em cumprir com os requisitos educacionais e requerimentos de 
realização de reservas estabelecidos pelo Sandals para se tornar un agente Especialista Certi�cado Sandals (CSS) ativo e 
às futuras exigências necessárias para manter o status de CSS ativo.

O proprietário/gerente mencionado acima concorda em cumprir os requisitos estabelecidos pelo Sandals para 
se tornar uma agência Especialista Certi�cado Sandals (CSS) ativa e às futuras exigências necessárias para 
mantener o status de CSS ativo.

Ao concluir e veri�car os requisitos de agente e agência CSS, Sandals irá certi�car o(s) agente(s) denominado(s) acima e 
reconhecer a agência mencionada acima como uma agência Especialista Certi�cado Sandals (CSS) ativa que 
posteriormente o agente/agência irá se tornar elegível para os benefícios do programa. Unique Vacations, Inc. reserva-se o 
direito de alterar ou suspender este programa sem aviso prévio a qualquer momento.

Eu entendo que ao fornecer meu endereço de e-mail(s) e número(s) de fax eu aceito receber as comunicações enviadas pela 
Unique Vacations, Inc. via e-mail ou fax para este(s) número(s).

Os agentes de viagens que operam como varejo concordam em não comprar palavras-chaves que incluem marcas registradas de 
propriedade do Sandals e Beaches, tais como, Sandals, Beaches, WeddingMoons®, FamilyMoons®, nomes de propriedades de 
resorts individuais (coletivamente “Marcas”), ou erros de ortografía das Marcas, para uso em qualquer forma de publicidade paga 
em ferramentas de busca ou em domínios (URLs).

Os agentes de viagens concordam que os danos causados pela utilização não autorizada das marcas são difíceis de calcular e, 
portanto, concordam em pagar US$1000 por violação da política de palavras-chave e de domínio. Os agentes de viagens e Unique 
Vacations, Inc. concordam que o pagamento de US$1000 para a primeira violação da política não será devido e pago se, no prazo de 
2 (dois) dias de noti�cação da violação o agente de viagens interromper o uso da palavra-chave ou nome de domínio não 
permitido. Os agentes de viagens concordam ainda que as violações repetidas podem resultar no cancelamento do status de CSS.

Por este meio, eu a�rmo que nós lemos o texto acima e concordamos que todos os Agentes CSS identi�cados vão respeitar as 
regras e regulamentos estipulados no programa CSS.

Para termos e condições adicionais aplicáveis a todos os agentes, por favor viste http://taportal.sandals.com.br/terms/.



Informação do Agente de Viagens

Nome Sobrenome Email Fone Sexo

4596/0218

Agentes adicionais que não estejam listados aqui podem ser adicionados a qualquer momento através de uma solicitação feita via email: 
Alejandra Noguera anoguera@uvi.sandals.com ou Silvia Munoz smunoz2@uvltd.com pelo proprietário/gerente/administrador 
cadastrado no nosso banco de dados, pedimos que inclua a IATA/CADASTUR e preencha os campos obrigatórios acima. Estes são os 
campos requeridos para criar uma conta no TA Portal do Sandals & Beaches

 

Para �nalizar o processo de inscrição da sua agência, forneça as seguintes informações 
obrigatórias para que você e seus agentes possam criar uma conta no Portal do Agente de 
Viagem do Sandals® e Beaches®.
Observação: Os endereços de email usados para criar a conta pessoal no TA Portal não podem ser o mesmo endereço de email da agência. 
Qualquer agente de viagem que queira criar uma conta deve ter um endereço de email único que não esteja sendo usado pela agência.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PARA NOVA AGÊNCIA

O Sandals® é uma marca registrada. A Unique Vacations Inc. é uma a�liada da Unique Travel Corp., representante mundial dos Sandals Resorts.



Sandals e Beaches instituíram este “Código de Conduta para Agentes de Viagens” (Travel Agent Code of Conduct) para 
continuar mantendo o profissionalismo de todos os agentes de viagens durante as visitas aos nossos resorts.

Solicitamos que os agentes de viagens obedeçam este “Código de Conduta para Agentes de Viagens” quando estiverem nos 
resorts para participar de um dos seguintes eventos, incluindo, mas não limitado a “Points to Paradise”, tarifas com desconto 
para agente de viagens, Viagens para conhecer o Caribe, Passe para o dia (Day Passes) ou em tours independentes no resort:

• A identificação de Agente de Viagens (somente cartões IATA) deve ser apresentada no momento de check-in
no resort. Aqueles que não fornecerem um cartão IATA válido terão que pagar a tarifa integral que será
solicitada no momento de check-in.

• Não é permitido abordar os hóspedes na propriedade do resort para mudar reservas futuras para a sua 
agência ou para outro resort ou destino.

• Não é permitido abordar os agentes de viagens, hóspedes ou funcionários para fazer parte de pirâmides ou 
MLM (Multi-Level Marketing).

• Não é permitido abordar os agentes de viagens, hóspedes ou funcionários para fazer parte de outra agência
de viagens.

• Não tente conectar via redes sociais com os hóspedes que você conheceu enquanto estava na propriedade.
• Mantenha o profissionalismo todo o tempo e obedeça os horários de compromissos conforme estipulados.
• Vista-se adequadamente – Siga as instruções de traje estabelecidas nos restaurantes do resort.
• Itens promocionais que mostram o nome de sua agência, logotipo ou informações de contato não podem

serusados ou distribuídos para hóspedes ou funcionários. Incluindo, mas não limitado a emblemas, bótons,
camisas, bolsas, canetas, cartões de visita, etc.

• A tarifa de desconto pela qual você está viajando deve permanecer confidencial e não deve ser comentada em 
conversas na propriedade do resort com hóspedes que pagaram o valor integral. Sob nenhuma circunstância
você pode mencionar que é um profissional de turismo ou falar o custo de sua viagem.

• Os quartos designados para agentes são confirmados com base na disponibilidade na hora do check-in, ao 
mesmo tempo que o status do agente é levado em consideração. Fazemos o possível para fornecer aos nossos 
agentes parceiros os melhores quartos na hora do check-in. Não peça por um upgrade de quarto no resort.

• Haverá momentos em que você terá permissão para trazer um acompanhante que não seja um agente; seu
acompanhante deve manter o mesmo nível de profissionalismo.

EU CONCORDO EM CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES DO PRESENTE CÓDIGO DE CONDUTA PARA AGENTES DE VIAGENS. PARA 
QUALQUER VIOLAÇÃO DESTAS ORIENTAÇÕES, A UNIQUE TRAVEL CORP RESERVA-SE O DIREITO DE SUSPENDER OS 
PRIVILÉGIOS DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS FUTUROS. A DURAÇÃO DA SUSPENSÃO SERÁ TOTALMENTE A CRITÉRIO DA 
UNIQUE TRAVEL CORP. ALÉM DISSO, A MINHA AGÊNCIA DE VIAGEM PODERÁ SER EXCLUÍDA E NÃO TERÁ AUTORIZAÇÃO 
PARA VENDER ESTADAS NO SANDALS E BEACHES RESORTS.

SANDALS RESORTS E BEACHES RESORTS

 Código de Conduta para Agentes de Viagens

Atualizado em maio de 2020

NOME DA AGÊNCIA:

NOME DO AGENTE: 

Nº IATA: 

ASSINATURA: DATA:


