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CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO – OBJETIVO – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
BOMTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, doravante denominada BOMTUR, 
cr iou, desenvolveu e mantém uma “Rede de  F idel ização de Tur ismo e 
Entretenimento ”  denominada “CLUBE BOMTUR ” ,  que tem como objet ivo 
reunir ,  por meio de P lanos de Tur ismo, benef íc ios , produtos ou serviços  
oferecidos por d iferentes empresas  l igadas à indúst r ia do tur ismo, doravante 
des ignados “Parceiros” .  
 
Os Planos de Tur ismo do CLUBE BOMTUR permitem que pessoas f ís icas ou 
jur íd icas tornem-se “Usuár ios” e possam escolher e usufru ir  os benef íc ios, 
produtos ou serviços oferec idos pelos Parceiros .  
 
Com vis tas a d ispor de locais para atender seu objet ivo soc ia l,  o  CLUBE 
BOMTUR poderá montar escr i tór ios com inf raestrutura necessár ia,  bem como 
efet ivar contratos de locação, comodato , convênios ou f ranquias para 
benef íc io dos Usuár ios, com pessoas f ís icas ou jur íd i cas das d iversas 
modal idades dos segmentos de hote lar ia, transpor te , lazer , tur ismo e af ins, 
no Brasi l  e  no Exter ior .  
 
O presente “Reg imento Interno ”  tem por f ina l idade estabelecer todas as 
regras e condições para part ic ipação dos Usuár ios no CLUBE BOMTUR. 
 
Os Usuár ios são responsáveis pelo conhec imento do inte iro teor deste 
Regimento Interno para dec idi r  sobre sua adesão ao CLUBE BOMTUR, sendo 
certo que, ao real izar  seu cadastro , o Usuár io irá ader ir  a todas as regras e 
condições aqui est ipuladas.  
 
 

CAPÍTULO II - DA ADESÃO DOS USUÁRIOS 
 
2.1 – Adesão do Usuário. Poderá ader ir  ao Plano de Tur ismo do CLUBE BOMTUR  
toda pessoa f ís ica  ou jur íd ica  que real izar  seu cadastro de forma correta e 
completa, no s ite  www.bomtur .com.br , ou em qualquer outro canal informado e 
d isponib i l izado pelo CLUBE BOMTUR, com todos os dados requer idos, e for  
devidamente aprovada e autor izada pelo CLUBE BOMTUR a ut i l izar os  
benef íc ios , produtos ou serviços  do Plano de Tur ismo, tornando-se ass im um 
Usuár io. O Usuár io é o único responsável  pela verac idade e integr idade de 
todas as informações prestadas ao CLUBE BOMTUR, devendo manter  
atual izados seus dados cadastra is , espec ia lmente, seu nome  ou razão soc ia l ,  
CPF ou CNPJ, e-mail ,  endereço, te lefones para contato e dados para 
processamento das cobranças.  
 

2.1.1 –  Durante a real ização do cadastro, o Usuár io é informado dos 
valores de adesão e mensal idade do Plano  de Tur ismo escolh ido, 
selec ionando a forma de pagamento com os respect ivos dados necessár ios, 
autor izando automat icamente o processam ento das cobranças.  

 
2.1.2 –  A admissão de Usuár ios pode ser precedida de s indicânc ia 

sobre a v ida soc ia l,  inc lus ive em órgãos de proteç ão ao crédito  e em fontes 
comercia is ,  para o que o candidato dará expressa anuênc ia ao real izar sua 
adesão ao Plano de Tur ismo.  

 
2.1.3 –  Caso o nome do candidato seja reprovado, as impor tânc ias que 

já houver pago ser - lhe-ão devolv idas sem juros.  
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2.2 – Aceitação do Regimento Interno. A adesão e par t ic ipação do Usuár io no 
CLUBE BOMTUR está suje ita aos termos e condições do p resente Reg imento 
Interno, o qual será expressamente acei to pelo Usuár io quando da efet ivação 
do seu cadastro.  
 

2.2.1 –  Caso o Usuár io não concorde com os termos deste Reg imento 
Interno e, portanto, não o tenha aceitado,  não será possível efetuar o seu 
cadastro , f icando vetada a sua adesão ao CLUBE BOMTUR.  

 
2.2.2 –  Todos os dependentes ou indicados do Usuár io que sejam 

benef ic iados com seu Plano de Tur ismo devem igualmente observar e cumpr ir 
todas as d ispos ições deste Regimento Interno.  

 
2.2.3 –  Esta versão do Regimento Interno subst i tu i  automat icamente  

quaisquer outras  d ivulgadas anter iormente para todos os Usuár ios  a par t ir  da 
data de publ icação e,  a cada nova versão, o CLUBE BOMTUR comunicará os  
Usuár ios sobre a mudança .  
 
 

CAPÍTULO III - DOS USUÁRIOS 
 

3.1 – Quem são. Os Usuár ios são pessoas f ís icas ou jur íd icas, portadores de 1 
(um) ou mais  Planos de Tur ismo.  
 

3.1.1 –  O candidato a Usuár io deverá ser  plenamente capaz para os 
atos da v ida c iv i l ,  comerc ia l  e gozar de bom conceito soc ia l e moral.  
 

3.1.2 –  Os Usuár ios não respondem nem pessoal nem patr imonia lmente 
pelas obr igações contraídas pelo CLUBE BOMTUR.  
 
3.2 – Sucessão do Usuário. Em caso de morte do Usuár io,  os  sucessores serão os 
herdeiros def in idos pelo Código Civ i l  e  assumirão automat icamente as 
obr igações, se houver, do ant igo Usuár io;  mas só assumirão os d ire itos  
previs tos no Plano de Tur ismo, se houver , caso desejem e, neste caso, o 
sucessor  in teressado deverá promover a transferênc ia do Plano  de Tur ismo 
em nome do de cujus  e apresentá- la ao CLUBE BOMTUR com a anuênc ia por 
escr i to de todos os herdeiros  para f ins  adminis trat ivos, nomeando-se o novo 
Usuár io, ressalvados os cr i tér ios de transferênc ia estabelecidos neste 
Regimento Interno .  
 
 

CAPÍTULO IV - DOS PLANOS DE TURISMO 
 
4.1 – Definição. O Plano de Tur ismo do CLUBE BOMTUR é o meio pelo qual os 
Usuár ios adquirem o d ire i to de ut i l ização de benef íc ios, produtos  ou serviços 
com o pagamento de uma adesão e, em seguida, de mensal idades , tendo por 
f ina l idade f idel izar os Usuár ios,  a lém de fac i l i tar  o p lanejamento e o 
pagamento dos benef íc ios  oferec idos.  
 

4.1.1 –  O CLUBE BOMTUR pode cr iar  t ipos de Planos de Tur ismo para 
cada um dos d iversos benef íc ios, produtos ou serviços a f im de atender às 
d iferentes necess idades  dos Usuár ios.  
 

4.2.1 –  A qualquer momento e sem a necessidade de aviso prévio , ao  
CLUBE BOMTUR é reservado o d irei to de lançar no vos t ipos de Planos de 
Tur ismo com regras de uso específ icas  a serem publicadas neste Regimento 
Interno.  
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4.2 – Planos de Turismo para Instituições. O CLUBE BOMTUR pode cr iar  Planos de 
Tur ismo customizados para Inst i tu ições parceiras, inc lu indo mas não se 
l im itando a empresas  pr ivadas,  ent idades de c lasse ,  ONG’s ,  entre outros,  aos 
quais se apl icam as mesmas regras  e condições deste Regimento Interno.  
 

4.2.1 –  No caso de regras e condições específ icas de Planos de 
Tur ismo cr iados para uma determinada Inst i tu ição parceira, estas serão 
contempladas em instrumento part icu lar própr io.  
 
 

CAPÍTULO V - DOS PLANOS DE HOSPEDAGEM 
 
5.1 – Definição. O Plano de Hospedagem do CLUBE BOMTUR é o meio pelo qual  
os Usuár ios adquirem o d ire ito de ut i l ização de d iár ias em hoté is e demais  
meios de hospedagem Parceiros com o pagamento de uma adesão e, em 
seguida, de mensalidades, tendo  por  f ina l idade f idel izar os Usuár ios,  a lém de  
faci l i tar  o p lanejamento e o pagamento  dos benef íc ios oferec idos pelo Plano 
de Hospedagem. 
 
5.2 – Saldo de Plano de Hospedagem. O saldo de um determinado Plano  de 
Hospedagem corresponde à quant idade de d iár ias d isponíveis  ao Usuár io em 
um dado momento para uso em hotéis e demais meios de hospedagem 
Parceiros.  
 

5.2.1 –  O valor  do saldo poderá  ser qualquer  número múlt iplo de 0,5.  
 
5.3 – Categorias de Planos de Hospedagem. Há três  categor ias de Plano de 
Hospedagem: FÁCIL,  MAIS e MEGA.  
 

5.3.1 –  O Plano FÁCIL dá d ire ito a 7 (sete)  d iár ias por per íodo anual de 
ut i l ização em hoté is de tar i fa  econômica,  doravante des ignados Grupo 1 (um).  

 
5.3.2 –  O Plano MAIS dá d irei to a 7 (sete) d iár ias por per íodo anual de 

ut i l ização em hotéis de tar i fa in termediár ia, doravante des ignados Grupo 2 
(dois) .  

 
5.3.3 –  O Plano MEGA dá d irei to a 7 (sete) d iár ias por período anual de 

ut i l ização em hoté is de tar i fa  premium ,  doravante des ignados Grupo 3 ( três) .  
 
5.3.4 –  Todos os Usuár ios tem acesso a todos os hoté is, 

independentemente da tar i fa, respeitada a regra do i tem 5.4 “Grupo de  
Hotéis”  deste Regimento Interno.  

 
5.3.5 –  O CLUBE BOMTUR pode cr iar ,  a lterar ou exc lu ir ,  a qualquer 

momento, categor ias  de Plano de Hospedagem para  melhor atender 
necess idades ident i f icadas pelos Usuár ios , cabendo ao CLUBE BOMTUR 
comunicar  quaisquer a lterações .  
 
5.4 – Grupo de Hotéis. Os hoté is e demais estabelec imentos fornecedores de 
hospedagem Parceiros são c lass if icados em grupos, de acordo com o valor 
das suas tar i fas , e tem por pr incíp io proporcionar a ut i l ização, por todos  os 
Usuár ios, de qualquer  hotel  Parceiro.  
 

5.4.1 –  O uso das diár ias nos hoté is  Parceiros pelo Plano de 
Hospedagem respeita o seguinte cr i tér io :  
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(a) Os Usuár ios que se hospedam em hoté is de tar i fas econômicas,  ou 
seja, “Hotéis  de Grupo  1  (um) ” ,  consomem uma  d iár ia do Plano de 
Hospedagem para cada d iár ia no hote l se lec ionado.  

 
(b)  Os Usuár ios que se hospedam em hotéis de tar i fas in termediár ias ,  

ou seja,  “Hoté is de Grupo 2 (dois) ” ,  consomem duas  d iár ias do Plano de 
Hospedagem para cada d iár ia no hote l se lec ionado.  

 
(c)  Os Usuár ios que se hospedam em hoté is de tar i fas premium ,   ou 

seja,  “Hoté is de Grupo 3 ( três) ” ,  consomem três  diár ias do Plano de 
Hospedagem para cada d iár ia no hote l se lec ionado.  

 
(d)  Os demais grupos subsequentes ,  ou seja, 4 (quatro),  5 (c inc o) ,  etc.  

e/ou intermediár ios , is to é, 1,5 (um e meio),  2,5 (dois e meio),  etc .  seguem a 
mesma lógica.  
 

5.4.2 –  O CLUBE BOMTUR pode cr iar ,  a lterar  ou exc lu ir ,  a qualquer 
momento e sem necessidade de aviso prévio,  outros GRUPOS de hotéis ,  ta is  
como GRUPO 1,5 (um e meio),  2,5 (dois e meio) ,  etc. ,  os quais seguem a 
mesma lógica  para melhor  atendimento das necess idades dos Usuár ios .  
 

5.4.3 –  A quant idade de d iár ias a que o Usuár io tem dire i to  em um 
determinado hote l Parceiro  é o número inte iro obt ido da div isão das d iár ias 
d isponíveis no saldo de seu Plano de Hospedagem pelo Grupo do respect ivo 
Hotel  desejado.  

 
(a)  Caso o saldo seja insuf ic iente, o Usuár io poderá adquir ir  d iár ias 

excedentes ao Plano de Hospedagem cujas regras constam no i tem 5.5.8 
deste Regimento  Interno.  

 
5.4.4 –  As tar i fas  dos hoté is sofrem alterações per iodicamente em 

função das correções monetár ias , bem como dos períodos de a lta e baixa 
ocupação e, portanto,  os  hoté is  Parceiros podem var iar  de grupo a qualquer  
momento e sem a necess idade de av iso prévio.  

 
(a)  No ato da sol ic i tação da reserva, ou seja, antes da real ização da 

hospedagem, o Usuár io será informado do grupo do hotel  se lec ionado no 
per íodo desejado e a reserva só deverá ser conf irmada com o seu 
consent imento.  

 
(b)  No caso de reservas  em hoté is  no Exter ior ,  a taxa de câmbio ,  que 

var ia d iar iamente,  in terfere d iretamente no valor  f ina l das tar i fas  em reais 
(R$) ,  impl icando mudanças no grupo dos hoté is e todas estas condições  
serão igualmente informadas ao  Usuár io antes da conf irmação da reserva.  
 
5.5 – Direitos dos Usuários de Planos de Hospedagem. Os dire i tos dos Usuár ios de 
Planos de Hospedagem são os seguintes :  
 

5.5.1 –  As d iár ias a que os Planos de Hospedagem dão dire i to  aos 
Usuár ios são em acomodação de categor ia bás ica para duas pessoas.  
 
 (a)  O nome da categor ia da acomodação básica var ia de acordo com o 
Hotel  Parceiro.  
 

(b)  A inc lusão do café da manhã, de meia pensão, de pensão completa  
ou de regime al l  inc lus ive  no valor da d iár ia  é determinada pela polí t ica de 
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cada hote l Parceiro  e o Usuár io será informado sobre esta condição antes da 
conf irmação da reserva.  
 

(c)  A polí t ica de gratu idade para cr ianças  var ia de acordo com a 
pol í t ica de cada hotel Parceiro , podendo implicar pagamento de 
complementos e o Usuár io será informado sobre estas condições antes da 
conf irmação da reserva.  

 
5.5.2 –  Cada Usuár io poderá adquir ir ,  no máximo, 5 (c inco) Planos de 

Hospedagem, independentemente da categor ia.  
 

5.5.3 –  A ut i l ização das d iár ias  do Plano de Hospedagem será 
exerc ida pelos Usuár ios dentro do prazo previsto ,  em oportunidades em que 
sejam reservadas , no mínimo, 2 (duas) diár ias,  aprovei tando a oc ios idade de 
ocupação dos hotéis , para obter d iár ias de custo baixo, dis tr ibuindo a f ru ição 
entre os per íodos de al ta e baixa ocupação tur íst ica n os hoté is e demais 
meios de hospedagem Parceiros , nas pr incipais  c idades turís t icas do país  e 
do Exter ior .  
 

(a)  Para todos os efei tos aqui previstos,  f ica estabelec ido que o  
per íodo aquis i t ivo, doravante denominado  “per íodo anual de ut i l ização ” ,  
compreende 12 (doze) mensalidades efet ivamente pagas, in ic iando-se no 
pr imeiro d ia do mês em que for  fe ito o pagamento da pr imeira mensal idade e 
completando-se no ú lt imo dia do mês em que for fei to o pagamento da déc ima 
segunda mensal idade.  

 
(b)  O prazo de ut i l ização das d iár ias adquir idas pelo Usuár io de um 

determinado período anual de ut i l ização é de 24 (v inte e quatro) meses e seu 
iníc io coinc ide com o do período anual de ut i l ização, observando que as 
d iár ias remanescentes de período anual  de ut i l ização vincendo e não  
ut i l izadas somente poderão ser usufruídas se o Plano de Hospedagem do 
Usuár io est iver at ivo.  

 
(c)  Diár ias não ut i l izadas remanescentes de um d eterminado período 

anual de ut i l ização podem ser  acumuladas com as do per íodo seguinte desde 
que o Plano de Hospedagem esteja at ivo.  

 
(d)  Caso haja d iár ias remanescentes de um determinado per íodo anual  

de ut i l ização e o Usuár io não deseje renovar  o Plano de Hospedagem no 
per íodo seguinte, elas devem ser ut i l izadas dentro do  per íodo anual de 
ut i l ização em questão,  pois,  caso contrár io,  serão expiradas.  

 
(e)  Para ut i l izar seus d ire i tos , é absolutamente indispensável que o 

Usuár io esteja em situação regular,  notadamente no que se refere à 
adimplênc ia das mensalidades  perante o CLUBE BOMTUR, respei tando os 
respect ivos prazos para sol ic i tação de reservas e ut i l ização de outros 
serviços.  
 

5.5.4 –  Os Usuár ios  podem transfer ir  a  t i tu lar idade de seus Planos de 
Hospedagem para outras pessoas após o pagamento integral das 
mensal idades do período anual de ut i l ização em curso  e mediante prévia 
aprovação do adquirente pelo CLUBE BOMTUR. 
 

(a)  Os Planos de Hospedagem só poderão ser transfer idos mantendo-
se os valores v igentes na data de sua transferência , que será o d ia seguinte 
ao encerramento do período anual  de ut i l ização do transfe rente.  
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5.5.5 –  Quando o Usuár io indicar  como hóspede o nome de  um terceiro ,  
o pedido de reserva somente será processado se tratar-se de dependente em 
qualquer temporada do ano ou, no caso de pessoa não dependente,  apenas 
na baixa temporada, ou seja,  per íodos não compreendidos na a l ta ocupação 
espec if icados no i tem 6.3 deste Regimento Interno .  
 

(a)  Neste caso, a sol ic i tação deverá ser  formalizada pelo s meios 
indicados pelo CLUBE BOMTUR, respondendo o Usuár io por todas as 
obr igações e deveres daí decorrentes .  

 
(b)  São cons iderados dependentes do Usuár io seu cônjuge, f i lhos ,  pais 

e irmãos, os quais  precisam ser  devidamente comprovados.  
 

5.5.6 -  Os Usuár ios exercerão os d irei tos previstos no i tem 5.5.3 deste 
Regimento Interno por  meio do pedido de reserva de hospedagem, que deverá 
ser fe ito com antecedênc ia mínima de 30 ( tr inta) dias  a part ir  da entrada 
pretendida no hote l .  
 

(a)  Em caso de desis tênc ia de reserva já conf irmada, o Usuár io deverá 
comunicar o CLUBE BOMTUR com antec ipação mínima de 15 (quinze) d ias  na 
a lta ocupação e 10 (dez) d ias para os demais períodos, contados da data de 
entrada no hote l,  sob pena de pagamento, pelo Usuár io, de no-show ,  
equivalente a uma diár ia na baixa ocupação e da reserva integral  no caso de 
a lta ocupação.  

 
(b)  Em hoté is Parcei ros em que o no-show  é ir revogável ,  conforme sua 

própr ia pol í t ica de cancelamento , uma vez conf irmada a reserva, esta não 
poderá ser cancelada independentemente dos prazos previs tos anter iormente ,  
bem como não haverá reembolso  de nenhum valor já pago, sendo que o 
Usuár io será previamente informado desta condição pelo CLUBE BOMTUR 
antes da conf irmação da reserva e, para efet ivá - la, o Usuár io deve formal izar  
sua anuênc ia por escr i to  ao CLUBE BOMTUR . 

 
(c)  As reservas sol ic i tadas para a f ru ição dos benef íc ios  e m hotéis  

Parceiros que adotem pacotes específ icos na a l ta ocupação,  com preços 
d iferenc iados das tar i fas  acordo do CLUBE BOMTUR, somente serão 
conf irmadas mediante o pagamento das respect ivas d iferenças pelo Usuár io , 
as quais deverão ser  qui tadas dentro do prazo ex ig ido pelos hoté is Parceiros , 
sob pena de cancelamento integral  da reserva .  

 
(d)  Reservas com sol ic i tações es pec ia is, is to é,  com mais de duas 

pessoas na mesma acomodação ou com cr ianças sem gratu idade ou a inda  em 
categor ias de acomodação diferenc iadas, somente serão conf irmadas 
mediante o pagamento dos respect ivos complementos pelo Usuár io, os quais  
deverão ser  quitados com 21 (v inte e um) d ias de antecedênc ia da data de 
entrada no hote l,  sob pena de cancelamento integral  da reserva .  

 
(e)  O crédito das d iár ias d isponíveis poderá ser conver t ido em p acotes 

tur íst icos aprovados pelo CLUBE BOMTUR, desde que o Usuár io já  tenha 
qui tado totalmente o período anual de ut i l ização de seu Plano  de 
Hospedagem, observando as regras est ipuladas no  i tem 5.5.3 deste 
Regimento Interno .  

 
( f )  O prazo mínimo de antecedênc ia para revisão/a l teração da reserva é 

de 21 (v inte e um) d ias, contados a part ir  da data de iníc io da hospedagem.  
 
(g)  Em per íodo de a lta ocupação,  o Usuár io deve efetuar sua reserva 

com a maior antecedênc ia possível,  para assegurar  da melhor  forma seu 
atendimento.  
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(h)  Os pedidos de reserva serão dir ig idos d iretamente ao CLUBE 
BOMTUR, devendo o Usuár io inc lu ir ,  no mínimo, três opções de hotéis e 
também indicar  mais  de uma data para o in íc io da hospedag em pretendida.  
 

5.5.7 –  O Usuár io poderá sol ic i tar  ao CLUBE BOMTUR a reat ivação do 
Plano de Hospedagem que tenha s ido suspenso  ou cancelado,  por  e-mail ,  fax 
ou por  carta ass inada,  contendo os seguintes dados: nome completo  ou razão 
soc ia l ,  CPF ou CNPJ, te lefone(s)  de contato ,  endereço,  e-mai l  e dados para 
débito da mensal idade. 
 

(a)  O Plano de Hospedagem suspenso, em decorrênc ia de 
inadimplênc ia,  só poderá ser reat ivado após a quitação do respect ivo débito.  
 

5.5.8 –  Caso as d iár ias d isponíveis no saldo do P lano de Hospedagem 
do Usuár io sejam insuf ic ientes para cobr ir  a hospedagem pretendida, o 
Usuár io poderá adquir ir  d iár ias excedentes, sendo que a reserva só será 
conf irmada mediante o pagamento dos  seus  respect ivos valores .  

 
(a)  A compra de d iár ias excedentes só será acei ta caso o hóspede seja 

o própr io Usuár io ou seu dependente.  
 
(b)  O número de d iár ias excedentes se l im itará a 6 (seis)  d iár ias em 

hotéis de tar i fas econômicas  ou 3 ( três) d iár ias em hoté is  de tar i fas 
intermediár ias  ou 2 (duas)  d iár ias  em hot é is de tar i fas premium  e,  caso a 
quant idade necessár ia numa determinada reserva exceda este l im ite, o 
Usuár io poderá adquir ir  novos Planos de Hospedagem para atendê - lo.  

 
(c)  O valor das d iár ias  excedentes será informado antes da conf irmação 

da reserva pelo CLUBE BOMTUR e o pagamento deve ser fei to até 21  (v inte e 
um) dias antes da data de entrada no hote l  em per íodos de baixa ocupação , 
pois , caso contrár io,  a reserva será automaticamente cancelada , sendo 
também apl icadas as regras das a l íneas “b”  e “c”  do i tem 5.5.6.  
 

5.5.9 –  Os Usuár ios  podem sol ic i tar  a lteração da categor ia de seu  
Plano de Hospedagem, mas a mudança  só ocorrerá após a conc lusão do 
respect ivo per íodo anual  de ut i l ização em curso .  
 
5.6 – Obrigações dos Usuários de Planos de Hospedagem. Os Usuár ios  de Planos de 
Hospedagem possuem as seguintes obr igações:  
 

5.6.1 –  Após o pagamento integral da adesão, os Usuár ios pagarão  
mensal idades, que corresponderão à cober tura das d iár ias de cada período 
anual de ut i l ização,  bem como às  despesas adminis trat i vas do CLUBE 
BOMTUR cujo valor  será atual izado de acordo com a evolução dos preços 
médios das d iár ias dos hoté is Parceiros .  
 

(a)  Os valores da adesão e da mensal idade pagos pelos  Usuár ios ,  
ass im como a forma de pagamento e a condição de ut i l ização dos bene f íc ios ,  
produtos ou serviços  são def in idos pelo CLUBE BOMTUR, podendo ser 
a lterados a qualquer tempo.  

 
(b)  Quando houver reajustes nos valores dos Planos de Hospedagem, o 

CLUBE BOMTUR comunicará todos os Usuár ios com a devida antecedência,  
antes da cobrança dos valores já atual izados,  mas os novos valores só serão 
apl icados aos Usuár ios na renovação do Plano de Hospedagem, isto é, no 
per íodo anual  de ut i l ização seguinte.  
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(c)  Para ut i l izar seus dire itos, é absolutamente indispensável que o 
Usuár io esteja em situação regular,  notadamente no que se refere à 
adimplênc ia das mensalidades perante o CLUBE BOMTUR.  
 

5.6.2 –  O pagamento da mensal idade após o venc imento suje itará os  
Usuár ios à mul ta de 2% (dois  por  cento)  sobre a impor tânc ia devida, a lém de 
juros de 1% (um por cento) ao mês.  
 

5.6.3 –  O não pagamento de t rês mensa l idades consecut ivas  implicará 
suspensão do Plano de Hospedagem e, após conc lusão do respect ivo per íodo  
anual de ut i l ização,  poderá ser cancelado, independente de not i f icação 
judic ial  ou extrajudic ia l,  rever tendo os valores pagos pelo Usuár io em favor 
do patr imônio do CLUBE BOMTUR. 
 

(a) Os Planos de Hospedagem de Usuár ios poderão ser  cancelados por  
quaisquer das partes,  mediante manifestação escr i ta, desde que observado o 
prazo mínimo de 30 ( tr in ta)  d ias após a manifes tação de vontade ou po r  
descumprimento de quaisquer das normas deste Regimento Interno.  

 
(b)  Se o cancelamento ocorrer por vontade do Usuár io dur ante o 

per íodo de pagamento da adesão, es te não terá o d ire ito à  devolução de 
qualquer  quant ia.  

 
(c)  Caso nenhuma quant ia tenha s ido paga, f icará o Usuár io obr igado a 

pagar, a t í tu lo de despesas operac ionais , o equiv alente a uma mensalidade da 
categor ia do Plano de Hospedagem adquir ido.  
 

5.6.4 –  O Usuár io que ut i l izar  d iár ias só poderá cance lar o Plano de 
Hospedagem mediante o pagamento tota l das 12 (doze) mensal idades 
referentes ao per íodo anual de ut i l ização já usufruído .  
 

5.6.5 –  A fa l ta de pagamento de uma ou mais mensal idades autor iza o 
CLUBE BOMTUR a sacar Letra(s) de Câmbio ou outros meios,  
correspondente(s) aos valores em atraso,  para promover a cobrança via 
administrat iva ou judic ial na forma da legis lação vigente,  correndo todas as 
despesas e custas judic ia is por conta do Usuár io inadimplente, bem como as 
penalidades previstas no i tem 5.6.2 deste Regimento Interno .  
 

5.6.6 –  O Usuár io deve apresentar o documento de autor ização de 
hospedagem, doravante denominado voucher,  no hote l reservado a f im de 
comprovar que a hospedagem será fe ita por intermédio do CLUBE BOMTUR , 
de acordo com as condições previstas neste documento .  
 
 

CAPÍTULO VI - DOS PLANOS DE VIAGENS 
 
6.1 – Definição. O Plano de Viagens do CLUBE BOMTUR é o meio pelo qual os 
Usuár ios adquirem o d ire i to de ut i l ização de serviços de v iagem tais  como 
passagens aéreas, hoté is , pacotes , a luguel  de carro,  passagens de ônibus,  
cruzeiros, seguro viagem e recept ivo ( ingressos, t ransfers  e passeios)  junto a 
fornecedores Parceiros com o pagamento de uma adesão e, em seguida, de 
mensal idades, tendo por  f ina l idade f idel izar os Usuár ios, a lém de  fac i l i tar  o 
p lanejamento e o pagamento  dos benef íc ios oferec idos pelo Plano de 
Viagens.  
 
6.2 – Pontos. Os “Pontos” são a unidade de medida ut i l izada pelo CLUBE 
BOMTUR para contabi l izar  o acúmulo e a  troca dos Planos de Viagens em 
serviços oferec idos pelo CLUBE BOMTUR. 
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6.2.1 –  Todo e qualquer ponto d isponível para acúmulo e/ou troca no 
CLUBE BOMTUR deve ser entendido como propr iedade deste,  sendo cer to 
que a sua ut i l ização deverá ser real izada em conformidade com os termos 
deste Regimento.  
 
6.3 – Categorias dos Planos de Viagens. As categor ias dos Planos de Viagens 
var iam em relação à quantidade de pontos anuais  a que o Usuár io tem dire ito ,  
com opções a part ir  de 10.000 pontos anuais , seguido sempre por  múl t ip los 
de 10.000,  com l im ite de 100.000 pontos  cada.  
 

6.3.1 –  O CLUBE BOMTUR pode cr iar ,  a lterar ou exc lu ir ,  a qualquer 
momento, categor ias de Plano de Viagens para melhor atender necess idades 
ident i f icadas pelos Usuár ios, cabendo ao CLUBE BOMTUR comunicar 
quaisquer  a l terações.  

 
6.3.2 –  Os valores de adesão e mensal idades de cada uma das 

categor ias dos Planos de Viagens são informados no s ite do CLUBE 
BOMTUR, bem como no processo da adesão, sendo estas informações 
d isponib i l izadas ao Usuár io antes da aceitação de todos os termos e 
condições.  
 
6.4 – Acúmulo de Pontos. O acúmulo de Pontos pelo Usuár io no CLUBE BOMTUR 
poderá ocorrer  quando o Usuár io :  
( i)  inic iar  um per íodo anual de ut i l ização  de um Plano de Viagens , is to é, após 
pagar a pr imeira mensalidade de um determinado período anual de ut i l ização;  
ou 
( i i )  adquir ir  pontos excedentes  ao Plano de Viagens  mediante o respect ivo 
pagamento necessár io para troca em produtos e serviços desejad os.  
 
6.5 – Crédito de Pontos no Plano de Viagens. Os Pontos acumulados pelo Usuár io 
serão creditados no Plano de Viagens após a conf irmação do pagamento da 
pr imeira mensal idade de um determinado período anual  de ut i l ização  do 
respect ivo Plano ou,  no caso de pontos excedentes  ao Plano, após a 
conf irmação do pagamento tota l  destes.  
 
6.6 – Saldo de Plano de Viagens. O saldo de um determinado Plano de Viagens  
corresponde à quant idade de pontos d isponíveis  ao Usuár io em um dado 
momento para uso nos  produtos e serviços dos  fornecedores Parceiros.  
 
6.7 – Validade dos Pontos. Os Pontos acumulados  em um determinado período 
anual de ut i l ização serão vál idos para troca pelo per íodo de 02 (dois)  anos, a 
par t ir  do lançamento dos Pontos no Plano de Viagens do Usuár io e os débitos 
se real izarão sempre da data de lançamento mais ant iga para a mais recente , 
com algumas ressalvas c i tadas abaixo .  
 

6.7.1 –  Para todos os efe i tos  aqui previstos,  f i ca estabelec ido que o 
per íodo anual de ut i l ização, compreende 12 (doze)  mensal idades 
efet ivamente pagas, in ic iando-se no pr imeiro d ia do mês em que for  fe ito o 
pagamento da pr imeira mensal idade e completando -se no úl t imo dia do mês 
em que for fe i to o pagamento da déc ima segunda mensal idade.  

 
6.7.2 –  A contagem da val idade dos pontos adquir idos pelo Usuár io de 

um determinado período anual de ut i l ização coinc ide com o iníc io deste, 
observando que pontos remanescentes de período anual de ut i l ização 
vincendo e não ut i l izados somente poderão ser usufruídos se o Plano de 
Viagens do Usuár io  est iver  at ivo.  
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6.7.3 –  Pontos não ut i l izados remanescentes de um determinado 
per íodo anual de ut i l ização podem ser acumulados com os do período 
seguinte desde que o Plano de Viagens este ja at ivo.  

 
6.7.4 –  Caso haja pontos remanescentes de um determinado período 

anual de ut i l ização e o Usuár io não deseje renovar o Plano de Viagens no 
per íodo seguinte , estes devem ser ut i l izados den tro do período anual de 
ut i l ização em questão,  pois,  caso contrár io,  serão expirados.  

 
6.8 – Proibição de Negociação de Pontos e de benefícios do CLUBE BOMTUR. Fica 
expressamente pro ib ida a negoc iação pelo Usuár io  dos Pontos e/ou dos 
benef íc ios  oferec idos pelo CLUBE BOMTUR, sob qualquer  forma,  inc lu indo, 
mas não se l im i tando à sua compra, venda,  cessões, doações ou permuta de 
Pontos. A comprovação de tais prát icas ensejará a imediata exc lusão do 
Usuár io do CLUBE BOMTUR e o cancelamento do  Plano e, 
consequentemente, dos Pontos , independente de serem tomadas as medidas 
judic iais  cabíveis .  
 

6.8.1 –  Também poderão ser exc luídos do CLUBE BOMTUR todos os 
Usuár ios que venham a inf r ingir  as regras deste Reg imento, bem como 
ut i l izem de f raude ou ard i l  na ut i l ização d os benef íc ios , sem prejuízo de arcar 
com suas responsabi l idades c iv is e cr iminais.  
 

6.8.2 –  Em caso de dano ou prejuízo ao  CLUBE BOMTUR, em função 
da compra, venda, cessão ou perm uta de Pontos e de benef íc ios  dos Planos 
de Viagens do CLUBE BOMTUR, o Usuár io se compromete a indenizá- lo por  
todos os prejuízos suportados.  
 
6.9 – Proibição de Cessão de Pontos. Os Pontos acumulados pelo Usuár io em um 
Plano de Viagens são pessoais e intransferíveis, sendo expressamente 
vedada a sua cessão a terceiros,  a qualquer t í tulo, exceto no caso previs to no 
i tem 3.2 deste Regimento,  que trata de sucessão do Usuár io.  
 
6.10 – Conversão em dinheiro. Em nenhuma hipótese, os Pontos  dos Planos de 
Viagens serão conver t idos tota l ou parc ialmente em dinheiro, seja em crédito 
em conta e/ou em pecúnia.  
 
6.11 – Troca de Pontos. Os Usuár ios que possuam Pontos acumulados  em seu 
Plano de Viagens poderão real izar a Troca de  Pontos, convertendo-os em 
benef íc ios , produtos e serviços oferec idos pelos Parceiros do CLUBE 
BOMTUR. 
 

6.11.1 –  Apenas pontos de um período anual de ut i l ização já in ic iado 
podem ser trocados.  
 
6.12 – Contabilização de Pontos para Troca. Cada Troca real izada deverá cons iderar  
os Pontos acumulados por um único Usuár io , sendo expressamente vedada a 
soma de Pontos de d iferentes Usuár ios , para real izar  uma única Troca.  

6.13 – Procedimento para Troca. 

(a) A Troca de Pontos deverá ser real izada pelo Usuár io por meio do contato 
com a Centra l  de Atendimento  d isponib i l izada pelo CLUBE BOMTUR.  
(b) Ao entrar em contato com a Centra l de  Atendimento, o Usuár io deverá 
informar seus dados pessoais para acesso às informações de seu Plano de 
Viagens.  
(c)  Depois de acessado o Plano de Viagens , o Usuár io deverá selec ionar o 
produto ou serviço escolh ido para Troca.  
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(d) As demais informações procedimentais  serão sol ic i tadas pela Centra l de 
Atendimento a f im de conf irmar a Troca nos produtos e serviços desejados.  
(e) A Centra l de Atendimento enviará ao Usuár io por e -mai l  o voucher  a ser 
apresentado junto ao fornecedor  Parceiro.  
 

6.13.1 –  No momento da Troca, também poderá ser sol ic i tada a  
conf irmação de dados como procedimento de segurança, comprometendo -se o 
Usuár io a manter seus dados cadastra is  devidamente atual izados .  
 

6.13.2 –  O Usuár io é o responsável por  todos os atos que sejam 
real izados com o uso de seu Plano de Viagens, o que inc lu i a 
responsabi l idade por  prejuízos em decorrênc ia da ut i l ização in devida por  
terceiros, ex imindo o CLUBE BOMTUR de responsabi l idade por  qualquer  uso 
indevido.  
 
6.14 – Condições específicas da Troca. As condições específ icas apl icáveis à Troca 
de Pontos, tais como quant idade e equivalênc ia de Pontos para cada serviço  
e/ou produto, serão informadas pelo CLUBE BOMTUR e podem sofrer  
a lterações per iódicas por parte dos fornecedores Parceiros, prát ica a lheia à 
vontade do CLUBE BOMTUR. A d ivulgação de  ofertas atual izadas será fe ita 
pelo CLUBE BOMTUR aos Usuár ios por meio do s i te, e-mail ,  propaganda,  
entre outros meios de comunicação que possam ser d isponib i l izados pel o 
CLUBE BOMTUR aos Usuár ios.  
 
6.15 – Custos e/ou ônus da Troca. A Troca de Pontos pelo Usuár io no CLUBE 
BOMTUR poderá impl icar eventuais custos e/ou ônus,  de acordo com o t ipo 
de benef íc io trocado e/ou o canal ut i l izado para real izar a Troca , mediante a 
cobrança de taxas , sendo que o Usuár io será previamente informado acerca 
de ta is custos e/ou ônus antes da conf irmação da Troca.  
 
6.16 – Cobrança de taxa de Troca de Pontos em fornecedores não Parceiros. A cr i tér io do 
CLUBE BOMTUR, eventuais  trocas de Pontos em fornecedores não Parceiros 
estarão suje itos à cobrança de uma taxa perante os Usuár ios para fazer jus 
aos serviços necessár ios para o processamento de ta is pedidos, a lém de 
apresentação obr igatór ia de documentos que comprovem as despesas nesses 
fornecedores cuja anál ise e val idação será fe ita pelo CLUBE BOM TUR. 
 
6.17 – Responsabilidade pelos benefícios trocados. Todos os benef íc ios  d isponíveis 
para Troca no CLUBE BOMTUR, inc lu indo os serviços, produtos, promoções e 
programas de incent ivo à f idel idade comercial  dos Parceiros, são cr iados, 
desenvolv idos e gerenciados,  de forma independente, por tais  Parceiros, sem 
qualquer in tervenção ou par t ic ipação d o CLUBE BOMTUR. Neste sent ido, o 
CLUBE BOMTUR possui responsabi l idade indireta  e subs id iár ia pelos 
refer idos serviços, produtos,  promoções e programas de incent ivo à f idel idade 
comercia l,  de forma que qualquer defe i to ou v íc io re lat ivo aos mesmos será 
rec lamado ao Parceiro responsável.  

 
6.17.1 –  O Usuár io entende que todas as informações re lat ivas ao 

produto e/ou serviço trocado no CLUBE BOMTUR, inc lu indo, mas não se 
l im itando aos r iscos,  caracterís t icas, pecul iar idades, prazos, entr e outros,  
deverão ser ver i f icadas pelo Usuár io d iretamente com o Parceiro responsável 
pelo produto e/ou serviço.   

 
6.17.2 –  A troca de produtos e serviços, inclu indo,  mas não se 

l im itando a serviços ta is como aluguel de carros,  eventos,  entre outros, f icam 
exc lus ivamente restr i tos aos maiores de 18 anos e c ivi lmente capazes nos 
termos das normas e le is apl icáveis.  O CLUBE BOMTUR não se 
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responsabi l iza por informações erradas e/ou incongrue ntes fornec idas pelo 
Usuár io que, em razão delas, tenha acesso a produtos ou serviços imprópr ios 
para sua idade.  
 
6.18 – Reembolso de Pontos. O CLUBE BOMTUR poderá real izar o Reembolso de 
Pontos, a seu exc lus ivo cr i tér io , mediante permissão das pol í t icas de 
a lteração e cancelamento de produtos e serviços em fornecedores  Parceiros 
ou, em caráter excepc ional,  mediante sol ic i tação do  Usuár io e que, em ambos 
os casos, estará suje ita à aval iação e apuração da sol ic i tação es pecíf ica,  
cancelando a troca de Pontos real izada e devolvendo-os ao Plano de Viagens  
do Usuár io com a mesma data de lançamento or ig inal .  

 
6.18.1 –  Os motivos que poderão ensejar o Reembolso de Pontos 

trocados incluem, mas não se l im itam à a lteração ou cancelamento de 
produtos e serviços dentro do prazo est ipulado pelo respect ivo fornecedor,  
erro s istêmico e fa lha humana .  
 

6.18.2 –  A insat isfação do Usuár io  ou víc io do produto e/ou serviço 
objeto de troca não ensejam o Reembolso de Pontos,  sendo certo que 
qualquer rec lamação neste sent ido ser á encaminhada diretamente ao Parceiro 
responsável .  
  

6.18.3 –  No caso de não reconhec imento dos Pontos ut i l izados pelo 
Usuár io, es te terá um prazo de 06 (seis)  meses da data da troca para 
regis trar sua rec lamação no CLUBE BOMTUR e este terá um prazo de 30 d ias 
para pos ic ionar o Usuár io  sobre o registro desta rec lamação.  
 

6.18.3.1 Caso seja constatado que os pontos rec lamados pelo 
Usuár io foram realmente ut i l izados indevidamente, os mesmos serão 
credi tados no Plano de Viagens do Usuár io com a mesma data de lançamento 
or ig inal ,  is to é, a data em que o  Usuár io or iginar iamente acumulou ta is  
Pontos.  
 
6.19 – Direitos dos Usuários de Planos de Viagens. Os dire itos dos Usuár ios de Planos 
de Viagens são os seguintes:  
 

6.19.1 –  Os pontos a que os Planos de Viagens dão d ire i to aos 
Usuár ios são para uso em produtos e serviços que estejam disponíveis no 
momento da troca dos pontos ,  sem restr ições de categor ias .  

 
6.19.2 –  Os nomes das categor ias referentes a cada produto ou 

serviço, bem como suas pol í t icas var iam de acordo com fornecedor Parceiro e 
o Usuár io será informado sobre estas condições durante o processo de troca 
dos pontos.  

 
6.19.3 –  Cada Usuár io poderá adquir ir ,  no máximo, 10 (dez) Planos de 

Viagens e, caso deseje uma quant idade super ior ,  o processo da adesão 
estará necessar iamente suje ito a uma anál ise específ ica pelo CLUBE 
BOMTUR. 

 
6.19.4 –  A ut i l ização dos pontos  do Plano de Viagens será exercida 

pelos Usuár ios no per íodo conf irmado, no(s) fornecedor(es) Parceiro(s) ,  nas 
pr inc ipais  c idades tur íst icas do país  e d o Exter ior .  

 
6.19.5 –  Para ut i l izar seus d irei tos, é absolutamente indispensável que 

o Usuár io esteja em situação regular ,  notadamente no que se refere à 
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adimplênc ia das mensalidades perante o CLUBE BOMTUR, respei tando os 
respect ivos prazos para sol ic i taçã o de reservas e ut i l ização dos serviços.  

 
6.19.6 –  Os Usuár ios  podem transfer ir  a t i tu lar idade de seus Planos de  

Viagem para outras pessoas após o pagamento integral das mensalidades do 
per íodo anual de ut i l ização em curso  e mediante prévia aprovação do 
adquirente pelo CLUBE BOMTUR.  
 

(a)  Os Planos de Viagem só poderão ser t ransfer idos mantendo-se os 
valores v igentes na data de sua transferência, que será o d ia seguinte ao 
encerramento do período anual  de ut i l ização do transferente.  
 

6.19.7 –  Quando o Usuár io indicar como benef ic iár io  o nome de um 
terceiro, o pedido de t roca de pontos somente será processado se tratar -se de 
dependente.  
 

(a)  Neste caso, a sol ic i tação deverá ser  formalizada pelos meios 
indicados pelo CLUBE BOMTUR, respondendo o Usuár io por toda s as 
obr igações e deveres daí decorrentes.  

 
(b)  São cons iderados dependentes do Usuár io seu cônjuge, f i lhos,  pais  

e irmãos, os quais  precisam ser devidamente comprovados.  
 

6.19.8 –  Os Usuár ios  exercerão o dire i to de uso de seus pontos por  
meio do pedido de t roca, que serão d ir ig idos diretamente ao CLUBE BOMTUR, 
com antecedênc ia mínima de 30 ( tr in ta)  d ias a part ir  do iníc io do uso do 
produto ou serviço.  
 

(a)  Em caráter de l ibera l idade, o CLUBE BOMTUR poderá conf irmar 
pedidos de troca de Pontos dos Usuár ios em produtos e serviços com 
antecedênc ia infer ior  à suprac itada desde que haja d isponib i l idade por parte 
do(s)  fornecedor(es)  Parceiro(s) .  

 
6.19.9 –  O Usuár io poderá sol ic i tar  ao CLUBE BOMTUR a reat ivação do 

Plano de Viagens que tenha s ido suspenso ou cancelado, por e-mail ,  fax ou 
por carta ass inada, contendo os seguintes dados: nome completo ou razão 
soc ia l ,  CPF ou CNPJ,  te lefone(s) de contato, endereço, e -mai l  e  dados para 
débito da mensal idade.  
 

(a)  O Plano de Viagens suspenso, em decorrênc ia de inadimplênc ia, só 
poderá ser reat ivado após a qui tação do respect ivo débito.  
 

6.19.10 –  Caso os pontos d isponíveis no saldo do Plano de Viagens do 
Usuár io sejam insuf ic ientes para cobr i r  o produto ou serviço pretendido, o 
Usuár io poderá adquir ir  pontos excedentes, sendo que a reserva só será 
conf irmada mediante o pagamento dos seus respect ivos valores.  

 
(a)  A compra de pontos excedentes só será aceita caso o benef ic iár io  

seja o própr io Usuár io ou seu dependente.  
 
(b)  O valor  dos pontos excedentes será informado antes  da reserva 

pelo CLUBE BOMTUR e a conf irmação desta está condic ionada a o pagamento 
tota l dos pontos excedentes,  respeitando os prazos est ipulados pelo(s)  
respect ivo(s) fornecedor(es) Parceiro(s) ,  pois, caso contrár io, a reserva será  
automaticamente cancelada.  
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6.19.11 –  Os Usuár ios podem sol ic i tar  a lteração da categor ia de seu 
Plano de Viagens , mas a mudança só ocorrerá após a conc lusão do 
respect ivo per íodo anual  de ut i l ização em curso.  
 
6.20 – Obrigações dos Usuários de Planos de Viagens. Os Usuár ios de Planos de 
Viagens possuem as seguintes obr igações:  
 

6.20.1 –  Após o pagamento integral da adesão, os Usuár ios  pagarão 
mensal idades, que corresponderão à cober tura dos  pontos de cada per íodo 
anual de ut i l ização,  bem como às despesas adminis trat ivas do CLUBE 
BOMTUR cujo valor  será atual izado de acordo com a evolução dos preços 
médios dos produtos e serviços dos  fornecedores Parceiros.  
 

(a)  Os valores da adesão e da mensal idade pagos pelos Usuár ios ,  
ass im como a forma de pagamento e a condição de ut i l ização dos  benef íc ios , 
produtos ou serviços são def in idos pelo CLUBE BOMTUR, podendo ser 
a lterados a qualquer tempo.  

 
(b)  Quando houver  reajustes nos valores dos Planos de Viagens, o 

CLUBE BOMTUR comunicará todos os Usuár ios com a devida antecedência,  
antes da cobrança dos valores já atual izados , mas os novos valores só  serão 
apl icados aos Usuár ios na renovação do Plano de Viagens,  is to é,  no  per íodo 
anual de ut i l ização seguinte.  

 
6.20.2 –  O pagamento da mensal idade após o venc imento suje i tará os 

Usuár ios à mul ta de 2% (dois  por  cento)  sobre a impor tânc ia devida, a lém de 
juros de 1% (um por cento) ao mês.  
 

6.20.3 –  O não pagamento de três mensalidades consecut ivas impl icará 
suspensão do Plano de Viagens e, após conc lusão do respect ivo período 
anual de ut i l ização,  poderá ser cancelado, independente de not i f icação 
judic ial  ou extrajudic ia l,  rever tendo os valores pagos pelo Usuár io em favor 
do patr imônio do CLUBE BOMTUR.  
 

(a) Os Planos de Viagens de Usuár ios  poderão ser cancelados por 
quaisquer das partes,  mediante manifestação escr i ta, desde que observado o 
prazo mínimo de 30 ( tr in ta)  d ias após a manifes tação de vontade ou por  
descumprimento de quaisquer das normas deste  Regimento Interno.  

 
(b)  Se o cancelamento ocorrer por vontade do Usuár io durante o 

per íodo de pagamento da adesão, es te não terá o d ire ito à devolução de 
qualquer  quant ia.  

 
(c)  Caso nenhuma quant ia tenha s ido paga, f icará o Usuár io obr igado a 

pagar, a t í tu lo de despesas operac ionais , o equiv alente a uma mensalidade da 
categor ia do Plano de Viagens adquir ido.  
 

6.20.4 –  O Usuár io que ut i l izar pontos só poderá cancelar  o Plano de 
Viagens mediante o pagamento tota l das 12 (doze) mensal idades referentes 
ao per íodo anual de ut i l ização já usufruído.  
 

6.20.5 –  A fa l ta de pagamento de uma ou mais mensalidades autor i za o 
CLUBE BOMTUR a sacar Letra(s) de Câmbio ou outros meios,  
correspondente(s) aos valores em atraso,  para promover a cobrança via 
administrat iva ou judic ial na forma da legis lação vigente,  correndo todas as 
despesas e custas judic ia is por conta do Usuár i o inadimplente, bem como as 
penalidades previstas neste Regimento Interno.  
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6.20.6 –  O Usuár io deve apresentar o documento de autor ização do 
produto ou serviço sol ic i tado , doravante denominado voucher ,  no fornecedor  
Parceiro indicado neste documento  a f im de comprovar que a prestação do 
serviço ou ut i l ização do produto  será fe ita por intermédio do CLUBE BOMTUR, 
de acordo com as condições previstas no voucher .  
 
 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

7.1 – Casos específicos. Eventuais ocorrênc ias não previst as neste  Regimento 
serão d ir im idas por  uma Comissão def in ida pelo CLUBE BOMTUR. 
 
7.2 – Alterações no Regimento Interno. O CLUBE BOMTUR reserva-se o d ire i to de 
a lterar o Regimento Interno a qualquer tempo sem aviso prévio  e as novas 
versões subst i tu irão automaticamente as anter iores , as quais serão sempre 
publ icadas no s ite do CLUBE BOMTUR . 
 
7.3 – Validade do Regimento Interno. O presente Reg imento Interno tem val idade 
indeterminada até que seja subst i tu ído,  a cr i tér io do CLUBE BOMTUR , por  
nova versão.   
 
7.4 – Parceiros do CLUBE BOMTUR. O CLUBE BOMTUR reserva-se o d ire i to de, a 
qualquer tempo e independentemente de anuênc ia prévia dos Usuár ios,  
inclu ir ,  exc lu ir  ou modif icar a par t ic ipação de  fornecedores Parceiros para a 
Troca dos pontos.  
 
7.5 – Renúncia ou Novação. Não const i tui rá renúnc ia, inef icác ia ou novação de  
obr igação, e nem afetará o d ire ito do CLUBE BOMTUR de exig ir  o 
cumprimento das d ispos ições deste Reg imento, as hipóteses que seguem 
l is tadas, mas que não se l im itam a: ( i)  a omissão do CLUBE BOMTUR  em 
requerer execução de qualquer d ispos ição do Regimento; ( i i )  a to lerânc ia do 
CLUBE BOMTUR para o descumprimento de qualquer d ispos ição do 
Regimento.  
 

7.5.1 –  Toda renúnc ia, reconhec imento de inef icác ia ou novação de 
obr igação somente será vál ida se, efe tuada por escr i to e assinada pelo 
representante legal do CLUBE BOMTUR.  
 
7.6 – Caso Fortuito e Força Maior. O CLUBE BOMTUR não será considerado em 
mora ou inadimplemento de quaisquer de suas obr igações previstas neste 
Regimento se o mot ivo de seu descumpr im ento decorrer de caso fortu i to ou 
força maior ,  na forma estabelec ida pelo Código Civ i l  Bras i le iro  v igente.  
 
7.7 – Independência das Disposições. Todos os termos,  condições e d ispos ições  
deste Regimento são independentes, sendo certo que, na h ipótese de 
qualquer de seus termos, condições ou d ispos ições ser cons iderado, por juízo 
ou árb i tro competente, invál ido, inexequível  ou i legal,  no todo ou em par te,  
por  qualquer motivo, a val idade e exequib i l idade dos demais termos, 
condições e dispos ições,  ou de partes  dos mesmos, não serão afetadas.  
 
7.8 – Gestão do CLUBE BOMTUR. O CLUBE BOMTUR é adminis trado de forma 
independente e, a exc lusivo cr i tér io da BOMTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 
poderá ser suspenso ou modif icado por esta ,  a qualquer momento,  mediante 
comunicação prévia aos Usuár ios, respei tando os d ire i tos adquir idos por 
estes.  
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7.9 – Exclusão do Usuário do CLUBE BOMTUR. O CLUBE BOMTUR se reserva o 
d ire i to de exc lui r  o  Usuár io e de cancelar seus P lanos de Tur ismo,  
independentemente de serem tomadas as medidas j udic ia is cabíveis , no 
momento em que t iver conhec imento da conduta i legal ou contrár ia ao 
d isposto nesse Reg imento, fa ls idade ou de má-fé empregadas pelo Usuár io na 
ut i l ização ou obtenção dos benef íc ios d o CLUBE BOMTUR, podendo impedir  
seu poster ior  regresso, sem quaisquer ressarcimentos.  
 
7.10 – Lei aplicável e foro. Essa Polí t ica será regida, interpretada e executada de  
acordo com as le is da Repúbl ica Federat iva do Bras i l ,  independentemente dos 
conf l i tos dessas le is com le is de outros estados ou países, sendo competente 
o Foro de Brasí l ia para di r im ir  qualquer  dúvida decorrente deste instrumento. 
O Usuár io consente,  expressamente, com a competência desse juízo e 
renunc ia, neste ato,  à competênc ia de qualquer  outro foro,  por mais  
pr ivi leg iado que seja.  
 
7.11 – Significado de termos. Para f ins de comunicação entre o CLUBE BOMTUR, 
Usuár ios e Parceiros, seguem signif icados de a lguns termos:  
 

(a)  “No-show ” :  não comparec imento.  
(b)  “Alta ocupação” : épocas em que a demanda na hotelar ia é 

excess iva, como dezembro até o carnaval,  semana santa, ju lho, eventos 
regionais  de grande porte e demais  fer iados pro longados.  

(c)  “Baixa ocupação” : épocas em que a demanda na hote lar ia é 
menor,  ou seja,  todos os períodos não c i tados no i tem anter ior .  

(d)  “Voucher ” :  documento de autor ização de  hospedagem que deve 
ser apresentado ao hote l  Parceiro no check- in .  

(e)  “Check- in” :  ato de receber  e regis trar  um cl iente no hote l .  
( f )  “Check-out” :  saída de c l iente do hote l.  
(g)  “Hoté is  de Grupo 1” :  Hoté is de tar i fas  econômicas.  
(h)  “Hoté is  de Grupo 2” :  Hoté is de ta r i fas  in termediár ias.  
( i)  “Hoté is  de Grupo 3” :  Hoté is de tar i fas  premium .  
( j )  Tar i fas premium :  Aquelas super iores às tar i fas econômicas e 

intermediár ias .  
(k ) “Período aquis it ivo”:  Período anual  de ut i l ização.  
( l )  “Plano at ivo” :  aquele que está com o pagamento da mensa l idade 

ininterrupto e em dia,  ou seja, sem atrasos.  
(m) “Plano suspenso”:  aquele que está com três ou mais 

mensal idades em atraso e provisor iamente sem dire i to de ut i l ização.  
(n)  “Plano cancelado” : aquele que fo i cancelado por uma das partes 

e,  por  isso, está sem dire i to de ut i l ização.  
 
Esta versão do Regimento Interno foi aprovada em 19 de março de 2015, em 
Brasí l ia–DF. 
 

 
BOMTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 


