
O resgate de pontos de fidelidade é permitido

Filiações
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GUEST VIP VIP365 PLUS ELITE

Taxa de Filiação
Inscrição Assinatura 

Vitalícia Gratuita 
U$S 19.97 +

U$S 20 Ativação
U$S 199.00 +

U$S 20 Ativação
U$S 59.97  +

U$S 60 Ativação
U$S 119.97 +

U$S 120 Ativação

Mês U$S 19.97/mês U$S 199.00/ano U$S 59.97/mês U$S 119.97/mês

Pontos de Fidelidade*
Inscrição 60 120

Por Mês 60 120

Passes de  
Convidados

Inscrição 10 15 50 25 50

Por Mês 3 50 10 20

Per Hotel Booking 3 3 3 3

Usuários Adicionais 0 1 1 1 4

Bônus de Compartilhamento de 30% no Facebook*

Inscrever Membros Convidados

Ganhe Créditos de Viagem de Membros Convidados**

Acesso ao Aplicativo Móvel

Acesso à Hoteis

Acesso à Resorts

Acesso à Voos

Acesso à Carros

Acesso à Pacotes

Acesso à Transferências

Acesso à Atividades

Acesso a Life Experiences®

Acesso ao Lifestyle Mall

Acesso à Cruzeiros

Acesso à Trens

Acesso à Pousadas

Acesso à Flash Deals
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Status e Acesso de Membro
•  Ativo: Por padrão, todos os novos membros estão ativos.
•  Suspenso: Após falha na cobrança por até 180 dias.  

Membro Primário e Viajantes viram membros Lite.
•  Cancelado: Membro Primário e Viajantes viram membros Lite. 

Passes Convidados
•  Dá à uma pessoa acesso vitalício GRATUITO como um membro convidado.  

Restage códigos em www.GuestMember.com 

Créditos de Viagem
•  Ganhos a partir de reservas e armazenados na conta para serem usados  

em checkouts se aplicáveis. (valor em dinheiro US $ 0,01)

Eligibilidade Pontos de Fidelidade
•  Todos os membros Travel Advantage™ Elite e Elite180 ativos.

Inscrição no programa
•  Você está automaticamente inscrito no programa Loyalty Points ao se tornar  

um membro Elite.

Adquirindo Pontos de Fidelidade
•  Pontos são adquiridos ao se inscrever e toda vez que a assinatura é renovada com sucesso

Uso de pontos de fidelidade
•  O resgate de pontos pode variar dependendo do nível de associação

•  Os pontos só podem ser resgatados pelo membro principal e não podem ser transferidos. 
•  Os Pontos de Fidelidade só podem ser aplicados a compras que permitem seu uso com 

base no nível de adesão.
•  Os Pontos de Fidelidade podem ser aplicados a uma reserva por Life Experience®.
•  Qualquer Life Experience® ou Deluxe Life Experience® reservado com pontos de fidelidade 

será cancelado se a associação estiver inadimplente por mais de 30 dias.
•  Quaisquer despesas adicionais incorridas devido ao cancelamento de um Life Experience® 

são de responsabilidade exclusiva do membro.
•   Os pontos resgatados não são reembolsáveis   se uma 

Life Experience® reservada for cancelada pelo 
membro.

•  Os Pontos de Fidelidade não são resgatáveis em dinheiro. 

Não Pagamento e Cancelamentos
•  Se o faturamento de um membro não for bem-sucedido, todos os pontos serão bloqueados 

até que o faturamento seja retomado.
•  Em aberto há mais de 90 dias - Todos os Pontos de Fidelidade são perdidos.
•  Inadimplente 180+ dias - A associação é cancelada.

Alterar Níveis de Assinatura
•  Todos os pontos são mantidos em upgrades
• Todos os pontos são perdidos em downgrades

Promoções
•  A concessão de pontos de fidelidade pode estar sujeita a alterações durante os períodos 

promocionais.

**  Membros vão receber créditos de viagem quando os seus convidados Guest fazem o up-
grade para uma subscrição paga. Embaixador Lifestyle recebem em comissões .

*    Receba 30% mais em créditos de viagem ao compartilhar suas poupanças 
no Facebook com a ferramenta de compartilhamento.

Faça o download do aplicação móvel

Acesse o aplicação móvel no Android 
Google Play e na Apple App Store.

http://guestmember.com

