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VIAGEM JEUNESSE DOCUMENTO DE POLÍTICAS  

GLOBAL 
 

 A Jeunesse orgulha-se de oferecer aos Distribuidores a 
oportunidade única de ganhar a viagem da sua vida! Vários 
níveis de promoção são oferecidos, dando aos Distribuidores a 
oportunidade de escolher o seu objetivo e trabalhar para 
alcançar a) uma viagem com partilha de quarto com outro 
vencedor da viagem ou b) uma viagem para dois em quarto 
privativo. Vários níveis 

de vouchers de passagens aéreas também são oferecidos. 
Encorajamos os Distribuidores a aproveitarem ao máximo esta 
oportunidade emocionante de criar memórias com as Viagens 
Jeunesse.  

 
DIRETRIZES PARA OS PARTICIPANTES DA VIAGEM 
Os vencedores de viagens em todos os níveis abaixo de 
Diamond Director devem participar na Viagem de Incentivo 
Jeunesse para a região onde a sua conta está registada e só 
podem participar numa viagem de Incentivo Jeunesse com 
custos cobertos pela Jeunesse, por promoção de viagem. Os 
vencedores de viagens que atingirem o ranking de Diamond 
Director ou acima antes do prazo de qualificação da viagem e se 
qualificarem para a viagem podem participar numa viagem da 
Jeunesse Travel na região de sua escolha com custos cobertos 
pela Jeunesse, por promoção de viagem. O ranking mais alto 
alcançado é definido como o ranking mais alto já conquistado. 
Ranking temporário 
Ranking comprado através de promoções e programas especiais 
não é um ranking alcançado.  

 
REQUISITOS DO RSVP  
Os vencedores da viagem precisam confirmar o RSVP da viagem 
para a região onde a sua empresa está registada através do 
sistema RSVP on-line do Joffice™. RSVPs devem ser recebidos 
até a data indicada no 
Documento de INFORMAÇÕES DE VIAGEM & FAQ relacionado 
com a viagem da sua região; caso contrário, o espaço não é 
garantido. Nota: Se você NÃO responder e aparecer no local, ou 
aparecer com hóspedes que não foram previamente aprovados 
e confirmados, não é garantido o transfer para o aeroporto ou 
um quarto de hotel para acomodá-lo. 
Se pudermos acomodá-lo, será cobrado pelos hóspedes de 
acordo com as taxas descritas no documento INFORMAÇÕES DE 
VIAGEM e perguntas frequentes para essa viagem. 

 
VOUCHER DE PASSAGEM AÉREA  
Depois de o RSVP ser enviado através do sistema de registo on-
line, os vencedores da viagem serão responsáveis por reservar 
os seus próprios voos de ida e volta. Você receberá o valor 
nominal do recibo da passagem aérea enviado, ATÉ ao valor 
total ganho. Note que o recibo DEVE incluir o itinerário do voo. 
Para receber o reembolso, cada uma das etapas a seguir deve 
ser seguida, ou o reembolso não será processado.  

• Você DEVE fazer o check-in no balcão da Jeunesse Travel na 
chegada ao hotel do destino da sua viagem para ser elegível para o 
reembolso do voucher da passagem aérea. 
 
• Você deve fazer o upload do recibo da passagem aérea na seção 
“Uploads” do Joffice em até 14 dias úteis após a data oficial de 
partida de sua viagem. O recibo da sua passagem aérea deve 
incluir o itinerário mostrando o destino da viagem e as datas 
correspondentes. Quaisquer envios além de 14 dias após o último 
dia da viagem não serão reembolsados. 
 
Os reembolsos serão emitidos 30 dias após o encerramento da 
viagem, após você ter carregado o(s) recibo(s) na seção “Uploads” 
do Joffice 

 
ALOJAMENTO  
Cada vencedor da viagem receberá acomodações num quarto 
padrão. Os vencedores de viagens que receberem uma “viagem 
completa para dois” receberão um quarto de ocupação dupla e 
ficarão com o hóspede escolhido, que pode ser outro Distribuidor 
Jeunesse. Os vencedores de viagens de todos os níveis que 
receberem uma “viagem completa para um” receberão uma cama 
num quarto de ocupação dupla e podem escolher a pessoa 
com quem eles gostariam de dividir o quarto, SE AMBOS os 
vencedores da viagem informarem a Jeunesse da sua solicitação 
antes do encerramento do processo de RSVP. Por favor, envie um 
e-mail com a sua solicitação para Incentives@JeunesseHQ.com e 
envie a solicitação através do sistema RSVP online no Joffice. Se 
nenhuma solicitação de hospedagem for feita, os vencedores de 
viagem de todos os níveis que receberem uma “viagem completa 
para um” serão colocados com outro vencedor de “viagem 
completa para um” do mesmo sexo. 

 
TRANSFERES DO AEROPORTO  
Sempre que possível, o transporte terrestre será fornecido entre 
o aeroporto e o hotel apenas nos dias oficiais de chegada e 
partida.* O transporte terrestre só estará disponível de e para o 
aeroporto principal do seu destino, conforme indicado no 
documento INFORMAÇÕES DE VIAGEM & FAQ. Qualquer pessoa 
que chegue antes ou fique além das datas oficiais da viagem será 
responsável pelas suas próprias transferências. Para garantir o 
transporte terrestre, informações de voo precisas devem ser 
enviadas à Jeunesse através do RSVP ou do departamento de 
Apoio ao Distribuidor da sua região até o prazo indicado no 
documento INFORMAÇÕES DE VIAGEM & FAQ para a viagem da 
sua região. Nota: o transporte terrestre não é garantido. Para 
obter mais informações, consulte as perguntas frequentes no 
Joffice ou visite JeunesseTravel.com. 

 
*Em alguns casos, os transfers do aeroporto NÃO serão incluídos. 
Consulte o documento INFORMAÇÕES DE VIAGEM & FAQ da sua 
viagem para confirmar a disponibilidade. 

 
REFEIÇÕES 
Procuramos sempre fornecer a maioria das refeições nas nossas 
viagens de Incentivo Jeunesse. Há, no entanto, circunstâncias em 
que isso pode ser diferente. As refeições que estão incluídas serão 
anotadas no itinerário final. Recomendamos que tenha sempre 
consigo algumas opções de pagamento em dinheiro ou alternativas 
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para quaisquer refeições que não estejam incluídas. 

 

    TAXAS INCIDENTAIS E DANOS NO HOTEL  
No incidental charges are covered. If any extra fees are incurred 
during your stay and are charged to Jeunesse after the stay (room 
damages, smoking fees, etc.), the fees incurred will be charged to 
the Distributor’s Wallet. 

 
 
Queremos que conheça o destino incrível da viagem De 
Incentivo Jeunesse da sua região; portanto, algumas atividades 
serão fornecidas, e você também terá algum tempo livre para 
USUFRUIR. DESCOBRIR. EXPLORAR. por si só. É nossa 
expectativa que os presentes participem nas atividades 
programadas. 

 
PAGAMENTO EM DINHEIRO 
O pagamento em dinheiro de participantes NÃO É PERMITIDO. 

 
TRANSFERES DA VIAGEM 
A nosso critério, você poderá transferir os seus vouchers de 
viagem e passagem aérea Jeunesse Travel ganhos para outro 
Distribuidor Jeunesse. A taxa para acomodar uma transferência 
é de $ 500 USD. Esta taxa seria paga via Wallet ou cartão de 
crédito imediatamente após a aprovação da transferência. As 
transferências DEVEM ser solicitadas e concluídas até 30 dias 
antes da data oficial de chegada da viagem. Note que pode 
haver cenários em que as transferências de viagem NÃO estão 
disponíveis. Consulte o documento INFORMAÇÕES DE VIAGEM 
& FAQ da sua viagem para confirmar. 

 
RELATÓRIO DE IMPOSTOS 
O custo de acomodações, refeições, presentes, prémios e 
atividades serão relatados como renda tributável à autoridade 
fiscal apropriada, quando necessário. No caso de transferência 
aprovada, o Distribuidor que fará a viagem será aquele cuja 
conta será informada, quando necessário. 

 
TAXAS DE CANCELAMENTO E DE FALTA DE COMPARÊNCIA  
A Jeunesse deve receber uma notificação de qualquer 
cancelamento da sua viagem de incentivo Jeunesse até 30 dias 
corridos antes da data oficial de início da viagem. Qualquer 
vencedor que cancelar após essa data será cobrado uma taxa de 
cancelamento de US$ 2.000 por pessoa através de uma dedução 
da Carteira. Caso a sua Carteira não tenha fundos suficientes 
para a dedução total de uma só vez, ela será reduzida pelo valor 
disponível até que o valor total seja deduzido. Se você 
confirmar que está presente e não comparecer, o mesmo 
processo se aplica e uma taxa de não comparecimento no 
valor listado acima será cobrada imediatamente na sua 
carteira. 

 
ESTRUTURA DE TAXAS PARA MUDANÇAS NO LOCAL 
É sempre recomendável que você preencha o RSVP e faça 
quaisquer solicitações especiais relacionadas aos hóspedes 
antes dos prazos listados no documento INFORMAÇÕES DA 
VIAGEM & FAQ para a viagem da sua região. Se for necessário 
fazer alterações após quaisquer prazos aprovados e/ou no local 
no check-in da viagem da Jeunesse Travel, serão cobradas 
taxas nas seguintes categorias. * 
• Alteração do nome do hóspede: $ 100 USD 
Alteração do nome do hóspede (o nome original permanece o 
mesmo e SOMENTE o hóspede é alterado) para os vencedores 
de uma viagem para duas pessoas que mudam de nome no 
local (a pessoa fica no mesmo quarto). 
• Mudança de companheiro de quarto: $ 100 USD 

Mudanças de companheiros de quarto no local. A pessoa que 
partilha o quarto troca com outra pessoa (com base na 
disponibilidade do quarto). 
• Transferência de viagem: $ 500 USD 
Distribuidor transfere a sua viagem ganha para outro 
Distribuidor. 

   Adição de hóspedes extras no local: $ 500 USD 

• Adicionar um hóspede, incluindo um bebé, criança ou qualquer 
pessoa que ainda não esteja na lista de RSVP no mesmo quarto. 
(Se for necessário um quarto adicional, haverá um custo 
adicional.) 
 

Todas as taxas não são reembolsáveis e as transferências estão    
sujeitas à disponibilidade de quartos e aprovação prévia. 

 
Todas as taxas estão sujeitas à disponibilidade de quartos e 
capacidade do passeio. Portanto, é recomendável que você 
preencha o RSVP a tempo e certifique-se de informar a Jeunesse 
sobre quaisquer alterações dentro dos prazos estabelecidos no 
documento INFORMAÇÕES DE VIAGEM & FAQ. 

 
*As listas de taxas não garantem disponibilidade ou aprovação no 

local. Consulte a seção “POLÍTICA DE COMPRA DE HÓSPEDES 
EXTRA” para obter mais informações. 

 
RESPONSABILIDADES DO DISTRIBUIDOR  
Os distribuidores devem estar ativos e em situação regular com a 
empresa desde a data da qualificação até as datas da viagem, para 
participar Na promoção. “Ativo” significa que um Distribuidor gerou 
60 CV por mês. Se o Distribuidor não preencher esses requisitos, a 
viagem ganha e quaisquer vouchers de passagem aérea serão 
perdidos. Os beneficiários da viagem são responsáveis por 
certificar-se de que possuem um passaporte atual com data de 
validade de pelo menos seis meses após a data de término da 
viagem e, se necessário, visto e/ou qualquer outro documento ou 
imunizações necessárias para entrar no país ou países. Os 
benefícios de viagem serão negados se resultarem de uma violação 
da Seção 6 das Políticas e Procedimentos. 

 
POLÍTICA DE COMPRA DE HÓSPEDES EXTRA 
Quando há espaço disponível, permitimos que os nossos 
Distribuidores tragam convidados adicionais, como um 
membro da família ou cônjuge, na viagem. A seguir está a 
ordem em que as solicitações dos hóspedes são aprovadas. 
Os vencedores de viagens de “viagem completa para um” ou 
“viagem completa para dois” poderão trazer convidados na 
seguinte prioridade, dependendo da disponibilidade: 

a) Valor total da promoção de viagem ganho 
b) Ranking 

2. Os vencedores da viagem devem informar a Jeunesse sobre o(s) 
hóspede(s) pretendido(s) antes ou no último dia de RSVP para a 
viagem da sua região conforme listado no documento 
INFORMAÇÕES DE VIAGEM & FAQ para essa viagem. A notificação 
deve ser feita por e-mail para Incentives@JeunesseHQ.com E 
através do sistema RSVP online no Joffice™. Um representante da 
Jeunesse entrará em contato dentro de 14 dias após o envio de 
uma solicitação, caso a sua solicitação tenha sido concedida. 
3. Os vencedores da viagem cujos hóspedes foram/foram 
aprovados pela Jeunesse são responsáveis pela reserva e 
cobertura do custo da passagem aérea para o(s) hóspede(s). 
Haverá um custo adicional por hóspede, a ser pago à Jeunesse, 
para hospedagem em hotel, refeições, atividades planeadas e 
transporte terrestre durante a viagem. 
4. Convidados podem ser Distribuidores Jeunesse. No entanto, se o 
convidado NÃO for um Distribuidor Jeunesse e o titular da conta 
não puder comparecer, o convidado também poderá não 
comparecer. 
5. Os hóspedes podem ser crianças. 

 
ESTAS POLÍTICAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO 
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PRÉVIO. 
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