
 

PROGRAMA FAMOUS AGENTS FRHI HOTELS & RESORTS 
TERMOS E CONDIÇÕES 

 

Estamos satisfeitos que você tenha decidido participar do Programa Famous Agents FRHI Hotels & 
Resorts (“Programa”). Estes termos e condições (“Termos”) regem seu acesso e participação no 
Programa, que é administrado pela FRHI Hotels & Resorts (Canadá), Inc. (“FRHI” ou “nós”). Estamos 
comprometidos em fornecer e proteger os benefícios e privilégios de e para profissionais de turismo. 

 

Leia esses Termos cuidadosamente antes de participar do Programa, uma vez que eles constituem um 

acordo jurídico vinculativo entre você e a FRHI. Ao inscrever-se, se associar e/ou participar do Programa, 

você está (a) representando e garantindo que é qualificável para se associar e participar do Programa; e 

(b) indicando sua concordância e aceitação destes Termos sem limitação ou qualificação. 
 

Observe que podemos alterar estes Termos a qualquer momento, a nosso critério exclusivo, e sem aviso 

prévio, portanto, certifique-se de revisar os Termos com frequência. Sua participação contínua no 

Programa após a postagem ou outra distribuição ou notificação de quaisquer dessas alterações significa 

que você aceita essas alterações. 

 

Se você não aceita e concorda com estes Termos, ou se você não se qualifica para participar, não se 

inscreva nem se associe ao Programa. 

 

1. ELEGIBILIDADE AO PROGRAMA: 
 

O Programa está aberto somente a (A) agentes de viagens que participem profissionalmente na promoção 

e venda de viagens para o público em geral em tempo integral, inclusive por meio de relações comerciais 

contínuas com agentes de viagem reconhecidos; e (B) proprietários ou gerentes de agências de viagens 

pré-aprovados pelo gerente do Programa. Se isto não descreve exatamente a natureza de seu negócio, 

você não é elegível para associação ao Programa. Por exemplo, indivíduos que possuem identificação de 

agente de viagem, mas que não são profissionalmente empregados como agentes de viagem em tempo 

integral, ou que não possuem nem gerenciem uma agência de viagem, não se qualificam para associação. 

 

2. REGISTRO NO PROGRAMA: 
 

(A) Se você atende aos requisitos de elegibilidade, inscreva-se no programa em 

famousagents.frhi.com (“Site do Programa”)m seguindo as instruções na tela e fornecendo as 

informações solicitadas para estabelecer sua conta do Programa (“Conta”). Observe que nos 

reservamos o direito de solicitar informações adicionais para confirmar sua elegibilidade ao 

Programa após a inscrição, antes de emitir um kit de associação ao Programa. Se você não puder 

ou não desejar fornecer informações suficientes para confirmar sua elegibilidade, a Conta será 

imediatamente desativada e você não receberá o kit de associação ao Programa. 
 

(B) Se você for elegível para participar do Programa, depois de inscrever-se iremos emitir para você 

um kit de associação ao Programa e, nesse ponto, você será um membro do Programa 

(“Membro”). Bem-vindo! 

 

(C) Observe que só pode haver uma Conta por Membro. 

 

(D) As contas não são transferíveis. 

http://www.frhi.com/famousagents


3. PRIVACIDADE DAS INFORMAÇÕES E LICENÇA À FRHI: 

 

(A) Política. Na FRHI, proteger a sua privacidade é muito importante para nós. Nossa meta é tratar as 

informações pessoais que você nos fornece e as informações da sua Conta com o máximo 

respeito. Revise a Política de Privacidade da FRHI para ver como as informações pessoais que 

você nos fornece serão tratadas. 

 

(B) Compartilhando com Empregadores. Observe também que como parte dos nossos esforços em 

proteger sua privacidade, não forneceremos informações individuais da Associação e/ou da Conta 

para empregadores dos Membros, exceto se o Membro der permissão explícita para fazer isso. 

Contudo, o suporte técnico administrativo do Programa (“Suporte Técnico do Programa”) pode 

contatar os empregadores dos Membros para confirmar a situação de emprego, para verificar a 

autenticidade da atividade de reservas ou para revisar e verificar atividades associadas a 

concessão de Pontos. Sua participação no Programa indica seu consentimento com o 

compartilhamento destas informações com seu empregador. 

 

(C) Garantia de Conteúdo do Membro. Você reconhece e concorda que será necessário fornecer 

determinadas informações ou outro conteúdo através de sua Conta ou de outra forma, para que 

seja capaz de participar do Programa e de seus diversos componentes (“Conteúdo do 

Membro.”). Você representa e nos garante que (i) você tem direito a fornecer todo o Conteúdo 

do Membro, inclusive quaisquer informações pessoais, e (ii) que o Conteúdo do Membro não é 

calunioso, difamatório, invasivo da privacidade ou direitos de publicidade, ilegal ou censurável e 

não constitui ou encoraja um crime, viola os direitos de qualquer parte, ou de outra forma dá 

origem à responsabilidade civil ou viola qualquer estatuto, lei, regra, norma decisão judicial ou de 

órgão administrativo ou ato semelhante de autoridade governamental (“Leis”). 

 

(D) Licença para FRHI.  Você concede à FRHI uma licença e direito ilimitados, perpétuos, livre de 

royalties para usar o Conteúdo do Membro conforme necessário para administrar, oferecer, 

manter e fornecer o Programa e de outra forma para fins comerciais da FRHI, sem seu 

consentimento adicional ou direito de rever quaisquer usos ou materiais que contenham o 

Conteúdo do Membro. Isso inclui o direito de reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, criar 

trabalhos derivativos, compartilhar, publicar e distribuir o Conteúdo do Membro. Observe que 

esta licença não restringe ou invalida nossas obrigações de manter sob sigilo as informações 

pessoais em conformidade com as políticas estabelecidas acima.  Observe também que não é 

possível associar-se ao Programa e limitar, controlar ou editar o uso do Conteúdo do Membro. 

Você também reconhece e concorda que não tem direito a nenhuma compensação do uso 

permitido do Conteúdo do Membro. 

 

4. ELEGIBILIDADE E ACUMULAÇÃO DE PONTOS: 

 

(A) Elegibilidade: Concedemos pontos (“Points”) a Membros individuais para cada Reserva de 

Cliente Qualificado individual realizada e atualizada nos hotéis ou nas propriedades de resort da 

‘Fairmont Hotels & Resorts’, ‘Raffles Hotels & Resorts’ ou ‘Swissôtel Hotels & Resorts’ 

(“FRHI Hotels”). Os pontos podem ser resgatados para determinadas recompensas 
(“Recompensas”) que estão listadas no Site do Programa e, em qualquer caso, incluem, 

atualmente, cartões-presente e certificados (“Certificados”) resgatáveis para estadias em 

determinados FRHI Hotels (“Certificados de Estadia” e “Hotéis de Recompensa 

Participantes,” respectivamente), e Certificados para bens e serviços de terceiros, todos sujeitos 

aos termos e condições estabelecidos a seguir. 

http://www.frhi.com/privacypolicy/


(B) Reserva de Cliente Qualificado. Uma “Reserva de Cliente Qualificada” é uma reserva que um 

Membro faz em qualquer FRHI Hotel por, no mínimo, uma noite em nome de seu cliente viajante 

(“Cliente”) através dos seguintes canais: Um GDS, nossa central de atendimento, FRHI Hotel - 

ligação direta, sites da FRHI (fairmont.com, raffles.com, swissotel.com), através de qualquer 

agente de viagens on-line ou através de atacadistas (seja online ou offline). As Reservas de 

Clientes Qualificados excluem especificamente (i) reservas para ou em nome de viagens em 

grupo, convenções, taxas de desconto (ou seja agente de viagens ou outras taxas do setor) e 

estadias de cortesia ou qualquer estadia em conjunto com programas de recompensas de 

proprietários ou de terceiros (por exemplo, American Express, AAA, AARP, etc.); (ii) reserva 

para o próprio Membro; (ii) reservas para ou em nome de integrantes da família do Membro, 

independentemente da taxa paga; (iii) reservas feitas ou realizadas antes que o Membro se torne 

um Membro e (iv) reservas feitas em nome de um colega de trabalho ou um indivíduo dentro da 

mesma organização como um Membro, independentemente da tarifa paga. 

 

(C) Propriedade e Divulgação. 
 

(i) Associação ao programa e Pontos pertencem ao Membro, e não ao empregador ou 

Clientes do Membro. Contudo, para permanecer elegível para participação contínua no 

Programa, os Membros devem notificar seu empregador e Clientes de que eles são parte 

do Programa e que os pontos serão concedidos a eles pessoalmente para reserva de 

Reservas de Clientes Qualificados em seu nome na FRHI Hotels. Os membros também 

devem garantir que a participação no Programa não viole ou infrinja nenhum empregador 

ou política da empresa, instrução ou código de conduta ou quaisquer leis aplicáveis.  Os 

membros são exclusivamente responsáveis por determinar que sua participação no 

Programa esteja em conformidade com as leis aplicáveis e as políticas, códigos, ética ou 

instruções de seus empregadores. 
 

(ii) Os membros que mudarem de empregadores são responsáveis por notificar seu novo 

empregador de sua participação no Programa dentro de 30 dias após o início do seu 

emprego. Os membros podem manter os Pontos ganhos enquanto empregados com seu 

empregador anterior. 

 

(iii) Para clareza, não temos nenhuma responsabilidade ou obrigação, e explicitamente nos 

isentamos de quaisquer responsabilidades ou obrigação, pela conformidade ou não 

cumprimento destes Termos, por parte de um Membro, incluindo qualquer falha em 

divulgar informações relevantes a Clientes ou a seus empregadores. 

 

(D) Acumulação. 
 

(i) É a responsabilidade do Membro mencionar seu número do Programa e fornecer detalhes 

adicionais da reserva, conforme descrito nesta seção para receber Pontos. Para acumular 

Pontos para uma determinada Reserva de Cliente de Qualificado, o Membro deve: 

 

 Ao reservar através de um GDS, inserir o FA + seu número do Programa no campo 

Instruções Especiais (IE); Ex.: /SI-FA123456 

 

 Ao reservar através da nossa central de atendimento ou de ligação direta do Hotel 

FRHI, mencione seu número do Programa para o agente de reservas; 

 

 Ao reservar através de um site FRHI, insira o FA + seu número do Programa no 

campo Famous Agents; e 



 

 Ao reservar através de um atacadista, seja online ou offline, insira os detalhes da 

reserva no Formulário de Envio de Reserva de Atacadista disponível para Membros 

no Site do Programa. Importante: As entradas devem ser para as Reservas de Clientes 

Qualificados e atualizados até 30 dias antes da data da inscrição do Membro no 

Programa. As reservas atualizadas mais de 30 dias antes da inscrição não estão 

qualificadas para pontos. 

 

(ii) Se o Membro tiver cumprido os requisitos desta Seção, os Pontos serão concedidos ao 

Membro dentro de 10-14 dias úteis desde a data de check-out do Cliente e devem 

aparecer na Conta do Membro no Site do Programa naquela ocasião. 

 

(E) Restrições e Termos Adicionais 
 

(i) Somente um Membro pode reivindicar Pontos para uma determinada Reserva de Cliente 

Qualificado. Se os dois Membros estiverem envolvidos no processo de reserva (ou seja: 

um agente de viagem reservando através de um agente atacadista), para os fins de 

propriedade de Pontos, a reserva pertence ao Membro que teve o contato principal para o 

Cliente. Se dois Membros reivindicam Pontos para a mesma reserva, o Suporte Técnico 

da Famous Agents irá solicitar informações adicionais de ambas as partes para estabelecer 

a verdadeira propriedade. Se for determinado que os Pontos serão concedidos a um 

Membro por engano, os Pontos serão removidos daquela conta e concedidos à conta do 

verdadeiro proprietário. 

 

(ii) Os Pontos são concedidos a Membros individuais somente e não podem ser repartidos 

com outros Membros por nenhum motivo. Se determinarmos que os Membros estão 

repartindo Pontos, podemos tomar qualquer uma ou todas as ações a seguir (i) remover os 

Pontos das Contas dos Membros aplicáveis; (ii) invalidar quais Recompensas adquiridas 

com esses Pontos ou (iii) desqualificar os Membros da participação no Programa. 

 

(iii) Os Pontos não são transferíveis, seja entre Membros ou de um Membro para qualquer 

terceiro, inclusive seu empregador. Além disso, os Pontos não podem ser comprados. 

 

(iv) Para maior clareza, as reservas feitas e/ou consumidas antes de um indivíduo tornar-se 

um Membro não são Reservas de Cliente Qualificado e, portanto, não são elegíveis para 

Pontos. 

 

(v) Nos reservamos o direito de modificar os critérios de elegibilidade acima e de determinar 

a elegibilidade de Pontos para cada Membro a qualquer momento. Você reconhece e 

concorda que todas as nossas decisões nesses assuntos será final. 

 
(vi) Para receber os pontos de bônus Famous Agents, os membros devem confirmar pelo 

menos uma estadia nos últimos 18 meses. 

 

5. PONTOS FALTANTES: 

 

(A) Os Membros são responsáveis por controlar seus saldos de Pontos e podem fazer isso no Site do 

Programa fazendo login e visualizando a Conta associada. Os Pontos para Reservas de Cliente 

Qualificado que não aparecem na Conta de um Membro (“Estadias Faltantes”) podem ser 

solicitadas completando o Formulário de Estadia Faltante on-line no Site do Programa. No 

recebimento da solicitação, iremos analisar suas informações para determinar se os Pontos devem 

ser concedidos. 



(B) Para receber os Pontos para Estadias Faltantes, o número IATA do Membro precisa ser incluído 

na reserva no momento da reserva, e os Pontos não devem ter sido concedidos a outro Membro 

para a mesma Reserva de Cliente Qualificado. Os Pontos para Reservas Ausentes devem ser 

solicitados antes de seis meses após as datas de check-out dos Clientes aplicáveis; solicitações 

feitas depois desse período serão recusadas. 
 

(C) Aguarde de 28 a 42 dias para o processamento das solicitações de Estadia Faltante e a concessão 

dos Pontos (se houver). 

 
 

(D) Conforme indicado acima, os Membros não são elegíveis para receber Pontos para quaisquer 

Reservas de Cliente Qualificado feitas antes da inscrição no Programa. 

 

6. ATIVIDADE E MANUTENÇÃO DA CONTA 
 

(A) De modo geral. Além de assegurar a exatidão de qualquer informação de reserva relativa aos 

Pontos, os Membros são responsáveis por assegurar a exatidão de todo o Conteúdo do Membro 

restante, inclusive nomes, endereços, números de telefone e endereços de e-mail. Todas as 

alterações feitas ao Conteúdo do Membro, inclusive o término de sua associação, devem ser feitas 

pelo Membro no Site do Programa, entrando em contato com os Serviços de Membro do Famous 

Agent em famousagents@accor.com, 866-326-6875 (ligação gratuita na América do Norte) ou 

506-870-6750 (fora da América do Norte) ou por correio, para o endereço indicado no final 

desses Termos. 
 

(B) Desativação Automática de Conta: Pontos Anulados As contas que não tiverem as Reservas de 

Cliente Qualificado atualizadas em um período de seis meses poderão ser desativadas sem 

notificação. Os membros não poderão realizar nenhuma atividade de reserva através das Contas 

desativadas, exceto se essas Contas forem reativadas, conforme descrito a seguir. Os Membros 

poderão resgatar Pontos associados a Contas desativadas por até doze (12) meses após a 

desativação da Conta. Todos os Pontos acumulados não resgatados até aquela ocasião serão 

anulados. 

 

(C) Reativação da Conta Os Membros podem solicitar que suas Contas sejam reativadas, e iremos 

analisar essas solicitações com base em cada caso. Para que sua Conta seja reativada, será 

solicitado que você envie comprovantes de uma Reserva de Cliente Qualificado que foi 

atualizada nos seis meses anteriores à desativação da sua Conta, e que também inclui seu número 

IATA ou do Programa na hora da reserva. Podem ser solicitadas informações adicionais para 

avaliação posterior da sua elegibilidade para reativação da sua Conta, inclusive sua elegibilidade 

contínua do Programa. Se uma Conta for reativada, o membro terá seis meses adicionais para 

reiniciar a atividade necessária para manter uma Conta ativa ou resgatar os Pontos existentes. 

Depois de seis meses, caso não haja Reservas de Cliente Qualificado ou os Pontos não tenham 

sido resgatados, a associação será cancelada. 

 

(D) Contas Múltiplas. Conforme indicado acima, os Membros só podem ter uma Conta. Se sua Conta 

tiver sido desativada por qualquer motivo, e você não tentar reativar sua conta original e, em vez 

disso, reinscrever-se no Programa, sua segunda Conta (e todas as Contas futuras) serão 

desativadas imediatamente e sem notificação. 

 

(E) Extrato do Membro:  Um extrato resumindo seu total de Pontos acumulados está disponível on- 

line, ao fazer login na sua Conta no Site do Programa. Caso você tenha perguntas referentes aos 
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seus Pontos ganhos, envie um e-mail para famousagents@accor.com ou ligue para 

1-866-326-6875 (ligação gratuita na América do Norte) / 506-870-6750 (internacional). 
 

7. PONTOS DE BÔNUS, PRÊMIOS E OUTRAS OPORTUNIDADES: 
 

Podemos, periodicamente, a nosso critério exclusivo, fornecer aos Membros a oportunidade de receber 

Pontos de bônus ou prêmios, inclusive para alcançar determinadas medições de desempenho, participando 

de certas atividades (como competições ou torneios) e/ou para alcançar certos limites predeterminados de 

receita. Os termos e condições de participação nessas atividades e a premiação de Pontos de bônus ou 

prêmios estará disponível no Site do Programa. Todos os termos e condições estão incorporados nesses 

Termos por referência e formam uma parte do contrato entre você e a FRHI. Além disso, sua participação 

nessas atividades constitui sua concordância com esses termos e condições. Exceto de outra forma 

estabelecido nos termos e condições aplicáveis, os Pontos de bônus concedidos para alcance de limites 

predeterminados de receita serão concedidos com base no valor total em USD da receita da acomodação 

(menos impostos, taxas do resort ou quaisquer outras tarifas casuais) para cada reserva individual. 

 

8. OBTENÇÃO DE RECOMPENSAS: 
 

(A) Termos gerais. Uma vez que você tenha acumulado Pontos suficientes, pode escolher receber 

uma Recompensa. Revise os termos específicos que regem determinadas categorias de 

Recompensas a seguir, e também os termos gerais aplicáveis a todas as Recompensas. 

Shopping On-line da Famous Agents 
 

(i) As Recompensas têm um nível mínimo de Pontos. Os valores dos Pontos obtidos no 

nosso shopping on-line incluem todos os impostos e tarifas de remessa padrão. A entrega 

expressa não está disponível 

 

(ii) Um período de processamento de 8 a 12 dias úteis (não incluído o período de remessa) 

será aplicado a todas as solicitações de Recompensas. Os Membros são responsáveis por 

garantir que consideraram esse prazo adequado ao fazerem um pedido. 

 
 

(iii) Nós não podemos assegurar nem garantir quais Recompensas específicas estarão 

disponíveis a qualquer momento e podemos retirar, cancelar, alterar ou suspender a 

disponibilidade de quaisquer Recompensas, a nosso critério exclusivo, a qualquer 

momento e sem aviso prévio. 

 
 

(iv) As recompensas de bens, serviços, instalações e benefícios não fornecidos pela FRHI ou 

um hotel FRHI, mas por um fornecedor terceirizado sempre estarão sujeitas aos termos e 

condições desse terceiro, e às limitações e exclusões impostas por qualquer um deles. 

Visite nosso shopping on-line para conhecer todos os termos e condições relacionados 

aos produtos, experiências e cartões-presente da loja. 

 
 

(v) As recompensas do Famous Agent não serão substituídas se forem perdidas, roubadas ou 

destruídas. 

 
 

(vi) Nós não podemos assegurar nem garantir quais Recompensas específicas estarão 

disponíveis a qualquer momento e nós podemos retirar, cancelar, alterar ou suspender a 
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disponibilidade de quaisquer Recompensas a nosso exclusivo critério, a qualquer 

momento e sem aviso prévio. 

 

(vii) Os Pontos ou as Recompensas podem estar sujeitos a obrigações fiscais. Todas as 

obrigações fiscais, incluindo e sem limitações, a divulgação relacionada ao recebimento 

e/ou uso de Pontos ou Recompensas é de responsabilidade exclusiva do Membro. 

 

(viii) Observe que todas as Recompensas devem ser obtidas ou resgatadas pelo próprio 

Membro, e não qualquer outra pessoa ou entidade. 

 
 

(ix) Para visualizar os Termos e Condições do Cartão-presente do Fairmont Hotels & Resorts, 

visite o site fairmont.com/promotions/giftcardterms/ 

 

(x) Para visualizar os Termos e Condições do Cartão-presente do Raffles Hotels & Resorts, 

visite o site: raffles.com/offers/gift-card/terms-and-conditions/ 

 

(xi) Para visualizar os Termos e Condições do Cartão-presente do Swissôtel Hotels & Resorts, 

visite o site buyatab.com/custom/swissotel 

 
 

(xii) Para Milhas Aéreas, aguarde de 4 a 6 semanas para os pontos serem creditados ao seu 

Programa de Milhagem Aérea. As milhas adicionadas ao programa de milhagem aérea 

estarão sujeitas aos termos e condições do Passageiro Frequente, próprias da Companhia 

aérea. 

 

 

(B)  Resgate do Certificado de Estadia: 
 

(i) Antes de solicitar o Certificado de Estadia, verifique a disponibilidade de acomodações 

no seu Hotel de Recompensas de Participação ligando para 1-866-840-8085 (ligação 

gratuita na América do Norte) ou 506-387-0387 (internacional) ou enviando um e-mail 

para famousagentsreservations@accor.com. Quando a disponibilidade for 

confirmada, entre em contato conosco por telefone para concluir sua reserva e 

mencione para o agente da reserva que você deseja usar os Certificados de Estadia 

recebidos através do Programa para sua estadia. Importante: as reservas feitas 

usando Certificados de Estadia não podem ser feitas com mais de 90 dias de 

antecedência, bem como não podem ser feitas por meio do GDS ou por contato 

telefônico com os hotéis individualmente. As reservas só podem ser feitas em nome do 

Membro, por contato telefônico ou e-mail conforme listado acima. Certificados de 

Diárias não são transferíveis. 

(ii) Quando sua reserva for confirmada, solicite seu Certificado de Estadia da Central de 

Resgates no Site do Programa. Os Certificados de Estadia serão enviados para você por 

e-mail para o endereço listado em sua Conta, com, no mínimo, uma semana de 

antecedência à sua data de chegada. Aguarde três dias úteis para processamento das 

solicitações de Certificado de Estadia. 

 

(iii) Os Certificados de Estadia devem ser resgatados nos Hotéis de Recompensas 

Participantes e as datas das reservas individuais estão sujeitas à disponibilidade, datas de 

bloqueio sazonais e todos os termos, condições e políticas dos Hotéis de Recompensas 

Participantes aplicáveis. Os Certificados de Estadia não podem ser resgatados através de 
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agências de viagem e eles não são comissionáveis. Os Membros devem garantir as 

reservas com um cartão de crédito, cópias impressas dos Certificados de Estadia devem 

ser entregues no check-in, e uma identificação de agente de viagem válida deve ser 

apresentada mediante solicitação. 

 

(iv) Os Certificados de Estadia são válidos para uma noite no tipo de propriedade (centro da 

cidade ou resort) e na categoria da acomodação (quarto standard ou suíte júnior) 

especificado no Certificado de Estadia, excluindo-se quaisquer impostos, avaliações, 

gratuidades e taxações do resort (onde aplicáveis). Um máximo de dois Certificados de 

Estadia podem ser usados por estadia, noites adicionais serão cobradas na Tarifa de 

Membro (conforme definido a seguir) ou na melhor tarifa disponível. Noites adicionais 

também estão sujeitas à disponibilidade e podem ser aplicadas restrições de duração de 

estadia. 

 

(v) Os Certificados de Estadia só podem ser aplicados à acomodação ocupada pelo Membro; 

os planos vigentes da família FRHI Hotel aplicam-se a crianças acompanhadas por 

Membros. Os Certificados de Estadia não podem ser usados em conjunto com outros 

certificados promocionais e/ou recompensas e/ou ofertas, inclusive atualizações de quarto 

do Fairmont President’s Club, do Raffles Ambassadors ou do Swissôtel Circle e/ou 

certificados de noite de cortesia. 

 

(vi) O Membro indicado no Certificado de Estadia deve, ele próprio, fazer check-in no Hotel 

de Recompensas Participante, esteja compartilhando o quarto com outra pessoa ou 

não.  Se o Membro não fizer isso, a tarifa do quarto será ajustada para a tarifa do dia 

aplicável do Hotel de Recompensas Participante e as pessoas ocupantes do quarto serão 

responsáveis por todas as tarifas, inclusive, se aplicável, um Membro. 

 

(vii) Os Certificados não podem ser trocados por outros produtos ou serviços, programas de 

grupo ou funções de catering. Exceto se exigido pelas Leis em vigor, eles não têm valor 

em dinheiro, e serão anulados se vendidos por dinheiro ou outra consideração. Os 

Certificados não são transferíveis e não serão substituídos se forem perdidos ou roubados. 

 

(C) Resgate de Certificados de Terceiros 
 

(i) Os certificados de bens, serviços, instalações e benefícios não fornecidos pela FRHI ou 

um Hotel FRHI, mas por um fornecedor terceirizado do Certificado sempre estarão 

sujeitos aos termos e condições desse terceiro, e às limitações e exclusões impostas por 

qualquer um deles. 

 

(ii) Se você selecionar um Certificado de terceiro como Recompensa, será solicitado a 

verificar por escrito o endereço preferencial para entrega.  Selecionaremos o método de 

remessa ideal com base no valor total da Recompensa, a nosso critério. Observe que os 

Membros não serão cobrados por custos de envio ou manuseio para remessa de 

Recompensas sem seu consentimento por escrito (inclusive e-mail). Os Certificados 

podem ser enviados sem cobertura de seguro, a nosso critério. 

 

9. TARIFA DE MEMBRO DO FAMOUS AGENTS: 

 

(A) Elegibilidade: 



(i) Oferecemos uma tarifa especial para a estadia em todos os Hotéis FRHI (“Tarifa para 

Membros”).  A Tarifa para Membros está disponível exclusivamente para os Membros 

do Programa que tiverem uma Reserva de Cliente Qualificado nas suas Contas nos seis 

meses imediatamente anteriores à data na qual um Membro tem intenção de fazer uma 

reserva na Tarifa de Membro (“Membro Ativo”). Se não tiver tido pelo menos uma 

Reserva de Cliente Qualificada atribuída a sua Conta durante esse tempo, você não é um 

Membro Ativo e portanto não é elegível para a Tarifa de Membro a menos que tenha 

recebido uma aprovação prévia do gerente do Programa. Lembre-se de que reservas feitas 

para ou em nome de membros da sua família não são Reservas de Cliente Qualificado. 

 

(ii) Não obstante o exposto, os indivíduos que são Membros, mas que não são Membros 

Ativos ou indivíduos que são Membros, mas não são, de fato, elegíveis para participação 

no Programa no momento em que a Tarifa de Membro é solicitada, não receberão a 

Tarifa de Membro. Por exemplo, um indivíduo que tem um número IATA, mas que não 

atende aos critérios de elegibilidade para participação no Programa, não receberá a Tarifa 

de Membro. 

 

(iii) Cada Hotel FRHI tem o direito de determinar a elegibilidade de cada indivíduo para a 

Tarifa de Membro com base em cada caso. Se um Membro ou individuo não for elegível 

para a Tarifa de Membro, na determinação exclusiva do Hotel FRHI aplicável, a tarifa 

publicada em vigor será aplicada. 

 

(B) Suspensão da Tarifa de Membro. Podemos suspender o acesso e a capacidade de um 
Membro de utilizar a Tarifa de Membro ainda que ele esteja, de outra forma, qualificado para 
recebê-la se o Membro (a) violar estes Termos; (b) abusar do seu acesso ou do uso da Tarifa 
de Membro (por exemplo, fizer reservas para outros indivíduos na Tarifa de Membro se o 
Membro não estiver viajando com esse outro indivíduo); (c) de outro modo, abusar de sua 
participação, ou dos privilégios disponíveis por essa participação, no Programa; (d) que age 
de maneira inconsistente com ou em contrário às leis em vigor ou (E), cujas ações ou 
omissões forem susceptíveis de levar o FRHI a violar as leis em vigor. Podemos também 
suspender o acesso ou a capacidade do Membro de usar a Tarifa de Membro sem aviso 
prévio ao Membro enquanto investigamos para determinar se qualquer um dos precedentes 
ocorreu ou está ocorrendo. 

 
(C) Exigências das Reservas. Salvo disposição em contrário, a Tarifa de Membro devem ser 

reservada no site do Programa, fazendo login na sua conta e seguindo os links até a página 

dedicada a reservas de Tarifa de Membro. A Tarifa de Membro não está disponível através do 

GDS, na nossa central de atendimento principal ou nos departamentos de reservas de ligação 

direta do Hotel FRHI. Seu número IATA e do Programa devem ser incluídos na sua reserva e 

esse número será verificado antes da sua chegada. Uma vez que o número apresentado tenha sido 

validado e seu status como Membro Ativo tenha sido confirmado, a Tarifa de Membro será 

aplicada à sua reserva. Uma estadia é definida como noites consecutivas no mesmo Hotel 

Participante, independentemente do número de check-ins/checkouts que possam ocorrer e da 

duração máxima da estadia que possa ser aplicada. Todas as modificações ou cancelamentos 

devem ser realizados por meio do Fairmont.com, Raffles.com ou Swissotel.com depois da 

confirmação da reserva. 

 

(D) Termos Adicionais. A identificação do agente de viagens válido deve ser apresentada no check- 

in. As reservas feitas na Tarifa de Membro não são elegíveis para Pontos e a Tarifa de Membro 

será aplicada somente no quarto ocupado pelo Membro. 



(E) Programas de Fidelidade da FRHI. As reservas feitas na Tarifa de Membro não contarão para 

promoções para seu próximo nível de associação dentro de qualquer um dos programas Fairmont 

President’s Club, Raffles Ambassadors ou Swissôtel Circle. 

 

10. DURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: 

 

(A) Duração. Podemos encerrar o Programa a qualquer momento, sem aviso prévio. Se encerrarmos o 

Programa, avisaremos aos Membros no Site do Programa, através de e-mail ou de qualquer outro 

meio que selecionarmos. Os Pontos podem ser resgatados por Recompensas por até seis meses 

após o encerramento. Todas as reservas para estadias de cortesia nos Hotéis FRHI nos quais um 

Membro pretende usar um certificado de Recompensa devem ser realizadas dentro dos seis meses 

após o término do Programa. Outras Recompensas devem ser resgatadas de acordo com seus 

termos. 

 

(B) Manutenção. Você reconhece e concorda expressamente que podemos adicionar, modificar, 

suspender ou excluir qualquer um destes Termos e quaisquer outras normas, prazos, condições, 

procedimentos, benefícios, recompensas, ou níveis de Pontos pertencentes a este Programa, ao 

nosso critério exclusivo, sem aviso. 

 

(C) Revogação e Suspensão da Associação. Além da nossa capacidade de suspender o acesso e a 

capacidade de uso dos Membros de usarem a Tarifa de Membro, podemos revogar ou suspender a 

associação sem aviso prévio no Programa e anular todos os Pontos ganhos por um Membro se ele 

(a) violar estes Termos; (b) abusar do seu acesso a ou da utilização da Tarifa de Membro (por 

exemplo, fazendo reservas para outros indivíduos na Tarifa de Membro se o Membro não estiver 

viajando com esse outro indivíduo); (c) de outra forma, abusar de sua participação, ou dos 

privilégios disponíveis por essa participação, no Programa; (d) agir de maneira inconsistente com 

ou em contrário às leis em vigor ou (E), cujas ações ou omissões forem suscetíveis de levar a 

FRHI a violar as leis em vigor. Também podemos suspender a associação sem aviso prévio 

enquanto investigamos para determinar se quaisquer dos precedentes ocorreu ou está ocorrendo, 

incluindo se o evento de qualquer atividade for considerada suspeita, ou de outra forma indicar a 

violação destes Termos ou da Lei em vigor. A interpretação da FRHI destes Termos deverá reger 

e controlar, inclusive a nossa avaliação sobre a permissão da revogação ou da suspensão. 
 
 

11. INDENIZAÇÃO: 
 

Você concorda em indenizar, defender e manter para sempre a salvo a FRHI, seus parceiros, subsidiárias, 

afiliadas, funcionários, administradores, diretores, agentes, empregados e representantes (as “Partes da 

FRHI”) de e contra todas e quaisquer reivindicações, causas de ação, ações judiciais , responsabilidades, 

danos, multas, penalidades, despesas e custos (incluindo honorários razoáveis de advogados) 

(“Reivindicações”) sofridos ou incorridos por uma ou mais das Partes da FRHI, na medida decorrente de 

ou relacionada a (A) sua participação no Programa, incluindo qualquer resgate de Recompensas, 

Certificados ou Pontos; (B) sua falha em cumprir estes Termos; (C) sua falha em cumprir as leis em vigor 

ou as políticas, orientações, códigos ou materiais similares de seu(s) empregador(es); (D) sua violação de 

qualquer garantia nestes Termos; e (E) a sua negligência ou dolo intencional. 

 

12. ISENÇÃO DE GARANTIA: 

 

(A) De modo geral. A FRHI fornece o Programa, a associação ao Programa, o Site do Programa, 

Pontos, Recompensas, Certificados (“Materiais do Programa”) e outros materiais, serviços e 

produtos na base “no estado” e, na extensão total permitida pelas Leis em vigor, expressamente se 



isenta de quaisquer garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não 

limitada a, garantias de comercialização, ajuste para um propósito específico, projeto, precisão, 

capacidade, suficiência, adequação, capacidade, integridade ou disponibilidade. Você concorda 

que a FRHI não representa, garante ou assegura que os Materiais do Programa ou qualquer outro 

material, produtos ou serviços serão ininterruptos, sem omissões ou livre de erros ou que os 

defeitos serão corrigidos ou que as mudanças serão implementadas. 

 

(B) Informações. Sem limitar o precedente, a FRHI não garante e explicitamente renuncia a todas as 

garantias em relação com qualquer Programa ou Conteúdo do Membro, incluindo o seu 

processamento, a utilização, a reprodução, a modificação, a adaptação, a tradução, a derivação, o 

compartilhamento, a publicação ou a distribuição, incluindo, sem limitação, a precisão, a 

confiabilidade, a segurança, ou qualquer outra característica que lhe diz respeito ou a seu 

processamento, utilização, reprodução, modificação, adaptação, tradução, derivação, 

compartilhamento, publicação ou descrição desses. 

 

13. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

 

(A) De modo geral. Sob nenhuma circunstância qualquer Parte da FRHI será responsabilizada por 

quaisquer danos indiretos, punitivos, incidentais, especiais ou consequentes decorrentes do 

Programa, dos Materiais do Programa, da sua participação no Programa ou de quaisquer outros 

produtos e serviços, mesmo se causada por negligência ou dolo intencional das Partes da FRHI e 

até mesmo se as Partes da FRHI tiverem sido avisadas da possibilidade de tais danos. Isto inclui a 

perda de lucros ou receitas e/ou a perda de oportunidades de negócios. Se uma Parte da FRHI for 

responsabilizada por qualquer dano relacionado ao Programa, aos Materiais do Programa, à sua 

participação no Programa ou a quaisquer outros produtos e serviços, o seu único e exclusivo 

recurso estará limitado ao reembolso por serviços ou produtos pagos pelos Membros à Parte da 

FRHI responsabilizada que tiver sido fornecida por essa Parte da FRHI. 

 

(B) Exclusões Podem não Ser Aplicáveis. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limite de 

danos incidentais ou consequentes, portanto, essas exclusões podem não ser aplicáveis a você. 

 

(C) Período das Reivindicações. Você concorda que deve trazer ou fazer valer todas as 

Reivindicações decorrentes ou relacionadas ao Programa ou qualquer elemento ou parte dele, 

incluindo estes Termos, dentro do prazo de dois anos após ocorrerem os fatos que deram origem a 

tal Reivindicação. Por este meio, você renuncia expressamente a todos e quaisquer direitos para 

trazer ou fazer valer qualquer Reivindicação após o período de tempo estabelecido. 

 

 

14. TERMOS ADICIONAIS: 
 

(A) Leis em Vigor.  O Programa e quaisquer Pontos, Certificados ou Recompensas, são inválidos ou 

de outra forma inaplicáveis quando proibidos ou restritos pelas Leis em vigor. 

 

(B) Impostos. Qualquer responsabilidade fiscal, incluindo a divulgação, relacionada com a 

participação no Programa, incluindo o recebimento ou uso de Pontos ou Recompensas é da 

exclusiva responsabilidade do Membro. 

 

(C) Lei Regente, Jurisdição e Foro. Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis 

nacionais e locais da Província de Ontário, Canadá. Quaisquer disputas que surgirem entre você e 

o FRHI ou qualquer Parte da FRHI decorrentes ou relacionados com estes Termos, incluindo a 

sua participação no Programa, serão levados perante os tribunais da Província de Ontário, 



Canadá, e você concorda com a exclusiva jurisdição desses tribunais sobre esses assuntos. O Foro 

para quaisquer disputas será nos tribunais de jurisdição competente, localizado em Toronto, 

Ontário. 

 

(D) Separabilidade. Se qualquer termo ou outra disposição destes Termos for considerada inválida, 

ilegal ou impossível de ser aplicada por qualquer tribunal das jurisdições competentes, todas as 

outras condições e disposições do presente Acordo, no entanto, permanecerão em pleno vigor e 

efeito, desde que a substância econômica ou jurídica das transações contempladas por este meio 

não seja afetada de nenhuma maneira substancialmente adversa a qualquer parte. 

 

(E) Acordo Integral. Estes Termos, incluindo todos os termos e condições incorporados por 

referência, constituem a integralidade do acordo entre você e nós, como o assunto discutido neles. 

Exceto pela capacidade da FRHI de modificar unilateralmente estes Termos e/ou o Programa sem 

o seu consentimento ou de outra forma expressamente estabelecido nestes Termos, o acordo entre 

nós não pode ser modificado ou alterado, exceto por um documento por escrito, assinado por  

você e a FRHI. Estes Termos substituem e tornam inválidas quaisquer outras disposições, acordos 

ou promessas, escritos ou orais, que podem ter sido feitos por uma parte à outra, que não terão 

nenhuma força ou efeito adicional. 

 

COMO INDICADO ACIMA, SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM ESSES TERMOS, VOCÊ NÃO 

SERÁ ELEGÍVEL PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA. 

 

PARA ATUALIZAR AS SUAS INFORMAÇÕES DA CONTA E/OU ENCERRAR SUA 

ASSOCIAÇÃO AO PROGRAMA, ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO DA 

FAMOUS AGENTS: 

 

 Pelo telefone: 1-866-326-6875 (ligação gratuita na América do Norte) ou 506-870-6750 

(internacional). 

 Por e-mail: famousagents@accor.com 

 Pelo correio: Famous Agents Helpdesk 

c/o FRHI Hotels & Resorts 

2081 Main Street 

Moncton, New Brunswick 

E1E-1J2 

Canadá 

mailto:famousagents@frhi.com

