REGRA GERAL DO HIPASS GRUPO
Do preço
Carteira gratuitamente fornecida, para grupos com 10 os mais participantes, hospedados no Hostel.
Deve obedecer ao seguinte procedimento para emissão:
Preencher o formulário fornecido pela FBAJ e encaminhar para o e-mail info@hostel.org.br. E esta
encaminhará as carteiras aos sócios por e-mail.
A carteira tem validade por 1 ano e não tem cobertura do seguro.
Das vantagens oferecidas:
•
•
•

Barganha na hora de fechar o grupo.
Fidelização do grupo na rede.
Aumento de número de sócios no banco de dados da FBAJ.

REGRA GERAL DO HIPASS CASAL
Do preço
Fica estabelecido preço para as seguintes transações conforme abaixo discriminada.
Venda da FBAJ para:
Associação – R$ 15,00
Hostel – R$ 30,00
Sócio – R$ 50,00 (+ R$ 5,00 para cada dependente de 1º grau)
Venda da associação para:
Hostel – R$ 30,00
Sócio – R$ 50,00 (+ R$ 5,00 para cada dependente de 1º grau)

Do Hostel para sócio – R$ 50,00
Características:
Carteira mundial para casais e dependentes legais, com comprovação (valendo para pais e filhos).
A carteira tem validade por 1 ano e não tem cobertura do seguro.

REGRA GERAL DO HI PASS INDIVIDUAL
Do preço
Fica estabelecido preço para as seguintes transações conforme abaixo discriminada.
Venda da FBAJ para:
Associação – R$ 20,00
Hostel – R$ 30,00
Sócio – R$ 40,00
Venda da associação para:
Hostel – R$ 30,00
Sócio – R$ 40,00
Do Hostel para sócio – R$ 40,00
Validade – a carteira é válida por 1 ano, em todo o mundo.
Numeração – o número concedido passa a ser permanente para as futuras renovações dos sócios.
Do seguro – todo HIPASS INDIVIDUAL passa a contar com a cobertura, dentro de sua vigência, da
apólice 1.906-4 de porto seguro cia de seguros gerais:
Coberturas-acidentes pessoais
Morte acidental (titular)
Invalidez permanente total ou parcial
por acidente ( titular )
Despesas médicas hospitalares ou
odontológicas*

%
100%

Capital segurado
R$ 5.000,00

100%

R$ 5.000,00

20%

R$ 1.000,00

Cesta básica (morte acidental–titular)
-x-

R$ 1.000,00

Auxílio funeral (morte acidental-titular)
40%
R$ 2.000,00
2
sorteio(s)
mensal(is) de
R$ 5.000,00 cada.
*para a utilização da garantia de DMHO é estabelecida uma franquia de R$ 200,00
Título de capitalização (titular)

Normas de uso para os associados – todo sócio, detentor da HIPASS INDIVIDUAL dentro da
validade, tem os seguintes direitos e obrigações:
Direitos – desconto de 10% sobre o valor vigente nas diárias em toda a rede HI no Brasil e
exterior. Esse desconto é concedido nas seguintes condições: reservas realizadas diretamente com
os Hostels por telefone, e-mail, balcão do Hostel, site do Hostel ou walking. Nos endereços
www.hihostelbrasil.com.br e www.hihostels.com, os preços vigentes são exclusivos para sócios e já
contempla desconto e/ou promoções.
As reservas realizadas em qualquer site diferente dos ambientes do Hostel ou dos endereços
supracitados, não serão contempladas com desconto de qualquer natureza.
O uso das coberturas e participação de sorteios constantes na apólice supracitada, durante a
vigência de sua HIPASS INDIVIDUAL.
Do seguro – toda HIPASS INDIVIDUAL passa a contar com a cobertura, dentro de sua vigência, da
apólice 1.906-4 de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais:
Coberturas-acidentes pessoais
Morte acidental (titular)
Invalidez permanente total ou parcial
por acidente ( titular )
Despesas médicas hospitalares ou
odontológicas*
Cesta básica (morte acidental–titular)

%
100%

Capital segurado
R$ 5.000,00

100%

R$ 5.000,00

20%

R$ 1.000,00

-x-

R$ 1.000,00

Auxílio funeral (morte acidental-titular)
40%
R$ 2.000,00
2
sorteio(s)
mensal(is) de
R$ 5.000,00 cada.
*para a utilização da garantia de dmho é estabelecida uma franquia de r$ 200,00
Título de capitalização (titular)

Ter ciência de que o quarto fornecido para sua estadia é de categoria igual ou superior a reservada.
No caso da superior, o preço contratado deverá ser mantido.

Obrigações:
•
•
•
•

Apresentar-se no check in com seu documento oficial com foto e seu HIPASS, para
confirmação dos seus direitos de sócio e realizar o pagamento devido.
Interar-se do regulamento interno do Hostel.
Manter seus pertences guardados no locker de segurança fornecido pelo Hostel.
Cooperar na conservação e limpeza das instalações do Hostel.

Ficam estabelecidas as seguintes proibições durante a estadia, em qualquer Hostel da
rede HI:
•
•
•
•

•

Fumar, beber e fazer refeições no quarto.
Portar armas de qualquer natureza durante a estadia.
Causar prejuízos ou danos as instalações e equipamentos do hostel.
Perturbar a ordem ou harmonia entre os demais hóspedes com produção de barulhos,
pregações políticas, religiosas ou comerciais ou outra de qualquer natureza em que seja
considerado inconveniente.
Consumir, portar ou vender drogas ilícitas.

