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 INVIDUAL 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)
AUXÍLIO FUNERAL (MORTE
ACIDENTAL-TITULAR)
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (TITULAR)

%

CAPITAL SEGURADO

100%

R$ 5.000,00

100%

R$ 5.000,00

20%

R$ 1.000,00

-X-

R$ 1.000,00

40%
2 SORTEIO(S)
MENSAL(IS)
DE

R$ 2.000,00
R$ 5.000,00 CADA.

*PARA A UTILIZAÇÃO DA GARANTIA DE DMHO É ESTABELECIDA UMA FRANQUIA DE R$ 200,00

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.

Atenciosamente,
Presidência da HI Brasil

