FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA
NOVAS AGÊNCIAS

Este arquivo é editável, por favor enviar este formulário preenchido com a cópia da IATA ou
CADASTUR no seguinte link: http://taportal.sandals.com.br/submit-files

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:

No. do Telefone: (+55)

Sitio web:

CEP:

Email:
Para inscrever agentes adicionais: O proprietário/gerente deve fornecer uma lista de nomes de agentes e e-mails em papel
timbrado da empresa assinada e anexá-la ao enviar este formulário ou enviá-lo imediatamente por e-mail para:
Aninna Floer, afloer@uvi.sandals.com

TERMOS & CONDIÇÕES
Agente: O(s) agente(s) mencionado(s) acima concorda(m) em cumprir com os requisitos educacionais e requerimentos de
realização de reservas estabelecidos pelo Sandals® Resorts para se tornar un agente Especialista Certificado Sandals (CSS)
ativo e às futuras exigências necessárias para manter o status de CSS ativo.
Proprietario/Gerente: O proprietário/gerente mencionado acima concorda em cumprir os requisitos estabelecidos pelo Sandals
para se tornar uma agência Especialista Certificado Sandals (CSS) ativa e às futuras exigências necessárias
para manter o status de CSS ativo.
Sandals®: O Agente/agência se tornará elegível para receber os benefícios do programa. A Unique Vacations, Inc. reserva-se o
direito de alterar ou suspender este programa sem aviso prévio e a qualquer momento.
Eu concordo que, ao fornecer meu (s) endereço (s) de e-mail, concordo em receber comunicações enviadas pela Unique Vacations
Inc., por e-mail.
Os agentes de viagens que operam como varejistas concordam em não comprar palavras-chave que incluam marcas registradas
de Sandals ou Beaches® Resorts, como Sandals, Beaches, WeddingMoons®, FamilyMoons®, nomes de resort individuais; (referidas
coletivamente como “Marcas”), ou palavras semelhantes às Marcas, para uso em qualquer forma de mecanismo de pesquisa pago
que se refira a, ou os mesmos nomes de domínio (URLs).
Os agentes de viagens aceitam que o custo dos danos pelo uso não autorizado das Marcas é difícil de calcular e, portanto,
concordam em pagar US $ 1.000 pela violação da política de palavras-chave e nomes de domínio. O agente de viagens e a Unique
Vacations Inc. concordam que o pagamento de US $ 1.000 pela primeira violação desta política, não será aplicado ou não terá que
ser pago, desde que o agente suspenda o uso da (s) palavra (s) ou nome (s) do (s) domínio (s) infrator (es) dentro de um período
de dois (2) dias após o agente de viagens ter sido notificado. Além disso, o agente de viagens concorda que outras violações
repetidas podem resultar no cancelamento de seu status CSS.
Confirmo que li os parágrafos anteriores e concordo que todos os agentes identificados cumprirão as regras e estipulações
definidas no programa CSS.
Para consultar os termos e condições aplicáveis a todos os agentes, visite http://taportal.sandals.com.br/terms/.
Preencha e envie este formulário com uma cópia de seu registro IATA para: Aninna Floer, afloer@uvi.sandals.com
Proprietário/Gerente da Agência:

Data:

O Sandals® e Beaches® são marcas registradas. A Unique Vacations Inc. é uma afiliada da Unique Travel Corp., representante mundial dos Sandals e Beaches Resorts.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA
NOVAS AGÊNCIAS

Forma de pagamento: transferência bancária

Para processar seu pagamento por meio de transferência internacional,
precisaremos das seguintes informações obrigatórias:
Nome do beneficiário:
Importante: Escreva abaixo o seu endereço de e-mail preferido para que, caso haja algum problema com os seus dados ou os dados bancários
requeiram alguma confirmação, entraremos em contato o mais breve possível.

E-mail do beneficiário:
Endereço/país do beneficiário:
Nome do banco:
Numero de conta bancária:
Endereço do banco/agência bancária:
Código Swift:

Informação do Agente de Viagens

Para finalizar 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 e-mail usados para criar a conta pessoal no Portal dos Agentes de Viagens não podem ser o mesmo endereço
de e-mail da agência. Qualquer agente de viagens que deseja criar uma conta deve ter um endereço de e-mail exclusivo, que não está sendo
usado pela agência.

Nome

Sobrenome

E-mail

Telefone

Sexo

Agentes adicionais que não estejam listados aqui podem ser adicionados a qualquer momento através de uma solicitação feita via e-mail:
Aninna Floer, AFloer@uvi.sandals.com pelo proprietário/gerente/administrador cadastrado no nosso banco de dados, pedimos que inclua a
IATA e preencha os campos obrigatórios acima. Estes são os campos requeridos para criar uma conta no Portal dos Agentes de Viagens.
O Sandals® e Beaches® são marcas registradas. A Unique Vacations Inc. é uma afiliada da Unique Travel Corp., representante mundial dos Sandals e Beaches Resorts.

SANDALS RESORTS E BEACHES RESORTS
Código de Conduta para Agentes de Viagens
Sandals e Beaches Resorts instituíram este “Código de Conduta para Agentes de Viagens” 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 de experiência no Caribe, Passe para o dia (Day Passes) ou em tours
independentes no resort:
•

Você deve apresentar sua ID IATA (somente são aceitas carteiras IATA) no balcão no momento do check-in na
chegada ao resort. Caso um cartão IATA válido não seja apresentado, você deverá pagar o valor total do quarto no
momento do check-in.

•

Não é permitido abordar hóspedes na propriedade do resort para alterar futuras reservas para sua agência de
viagens, outro resort ou outro destino.

•

Não é permitido abordar outros agentes de viagens, hóspedes ou funcionários para ingressar em empresas de
pirâmide ou multinível (MLM).

•

Não é permitido abordar ou recrutar outros agentes de viagens, hóspedes ou funcionários para se associarem a
outra agência de viagens.

•

Não é permitido entrar em contato com os hóspedes que você tem conhecido no resort por meio das redes sociais.

•

Você deve manter o profissionalismo em todos os momentos e cumprir os horários estabelecidos para
compromissos.

•

Você deve se vestir adequadamente - Siga os códigos de vestimenta estabelecidos pelos restaurantes do resort.

•

Não é permitido transportar ou distribuir qualquer item promocional que exiba o nome, logotipo ou informações de
contato de sua agência, incluindo, sem limitação, emblemas, bons, camisas, bolsas, canetas, carteiras de visita etc.

•

A tarifa com desconto com a qual você está viajando deve permanecer confidencial e não deve ser mencionada em
conversas na propriedade do resort com hóspedes que pagaram a tarifa total. Em nenhuma ocasião poderá dizer
que é um profissional de turismo ou discutir 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.

•

Em certas ocasiões, você poderá trazer um acompanhante que não seja um agente de viagens; seu acompanhante
deve manter o mesmo nível de profissionalismo.

•

Os Agentes de Viagens concordam em nunca entrar em contato com nenhum usuário das plataformas de redes
sociais do Resort. Isso inclui responder diretamente a comentários ou mensagens privadas de usuários nas
plataformas de redes sociais dos Resorts. A primeira ofensa resultará na proibição imediata da plataforma da rede
social. Qualquer violação subsequente resultará no cancelamento imediato da capacidade do agente de viagens de
vender os produtos e serviços dos Resorts.

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.
NOME DA AGÊNCIA:
NOME DO AGENTE:
Nº IATA:
ASSINATURA:

DATA:

Atualizado em novembro de 2021

