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BRASIL

VIAGEM DE INCENTIVO DE VENDAS 2021: PUNTA CANA

INFORMAÇÕES GERAIS & POLÍTICAS

PAÍSES QUALIFICADOS:  ARGENTINA, BRASIL
       
PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO
1 de novembro de 2019 (00h01min. horário de Orlando) a 31 de 
março de 2020 (23h59min. horário de Orlando). PRORROGADO: 
30 de abril de 2020 (23h59min. horário de Orlando).

A Viagem de Incentivo Punta Cana inclui:
• 4 noites em hotel all-inclusive 
• Transporte aéreo (consulte os detalhes na FAQ)
• Recepção de boas-vindas
• Festa de despedida
• Gorjetas de hotel e porteiro

LOCAL DA VIAGEM
Punta Cana, República Dominicana

DATAS DA VIAGEM 
6 a 10 de Dezembro de 2021

DIRETRIZES DE PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM
Os ganhadores da viagem de todos os títulos abaixo de Diretor 
Diamante devem participar da Viagem de Incentivo de Vendas da 
região onde seu negócio é registrado e podem participar apenas de 
uma Viagem de Incentivos de Vendas com os custos cobertos pela 
Jeunesse, de acordo com a promoção da viagem. Os ganhadores da 
viagem que alcançarem o título de Diretor Diamante ou acima antes 
do prazo podem participar de uma Viagem de Incentivo de Vendas 
na região de sua escolha com os custos cobertos pela Jeunesse, 
de acordo com a promoção da viagem. O maior título alcançado é 
definido como o maior título já recebido. Atribuição temporária de 
título, adquirida por meio de promoções e programas especiais, não 
constitui um título alcançado.
 
REQUISITOS DE CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA
Os ganhadores da viagem devem confirmar a presença na 
viagem por meio do sistema de RSVP no Joffice™ até o dia 15 
de Outubro de 2021, caso contrário, a vaga na viagem não será 
garantida.
 
VIAGEM AÉREA  
Após a confirmação de presença por meio do sistema de registro 
online, os ganhadores da viagem serão responsáveis por reservar 
os próprios voos. Nós reembolsaremos o valor da passagem 
aérea ao qual você tiver direito. Os reembolsos serão realizados 
30 dias após o fechamento da viagem, após o upload do(s) 

comprovante(s) na seção de “Uploads”, no Joffice. Consulte a 
seção de FAQs no final deste documento para mais detalhes.
  
ACOMODAÇÕES 
Todos os ganhadores da viagem terão acomodações em um 
quarto padrão. Os ganhadores de viagem de todos os títulos 
que receberem uma “viagem completa para um” terão uma 
cama em uma acomodação dupla e podem escolher a pessoa 
com quem desejam compartilhar essa acomodação, desde que 
AMBOS os ganhadores da viagem informem a Jeunesse até as 
datas especificadas. Envie um e-mail com a sua solicitação para 
Incentives@JeunesseHQ.com e envie a solicitação por meio do 
sistema de RSVP online, em seu Joffice. Caso não seja feita uma 
solicitação de companheiro de quarto, os ganhadores da viagem 
de todos os títulos que receberem uma “viagem completa para 
um” serão acomodados com outro ganhador de uma “viagem 
completa para um” do mesmo gênero. Os ganhadores da viagem 
que receberem uma “viagem completa para dois” receberão 
acomodação dupla e ficarão com o hóspede escolhido, que não 
pode ser outro Distribuidor Jeunesse.

TRANSFERS TERRESTRES DO AEROPORTO 
Quando possível, transporte terrestre será fornecido, do 
aeroporto ao hotel na chegada no destino nos dias oficiais 
de chegada e partida. Qualquer pessoa que chegar antes ou 
permanecer após essas datas serão responsáveis pelo próprio 
transfer. Observe que o transporte terrestre não é garantido. 
Para mais informações, consulte as FAQs no JOffice ou acesse 
JeunesseTravel.com. 

REFEIÇÕES
Esse é um resort all-inclusive, portanto, todas as refeições são 
fornecidas.

DESPESAS EXTRAS
Despesas extras não serão cobertas. De acordo com a política do 
hotel, você deverá fornecer um cartão de crédito no check-in para 
cobrir quaisquer despesas extras.

ATIVIDADES 
Queremos que você conheça esse destino incrível. Portanto, 
algumas atividades serão fornecidas e você também terá tempo 
para APROVEITAR. DESCOBRIR. EXPLORAR. por conta própria.
PAGAMENTO EM DINHEIRO EM VEZ DA VIAGEM 
É proibido o pagamento em dinheiro no lugar da participação na 
viagem.

Os Distribuidores têm a oportunidade de ganhar uma viagem para um, em um quarto com outro ganhador de uma viagem para um, do 
mesmo gênero, ganhar uma viagem para dois com um quarto privado. Diversos níveis de vouchers de passagens aéreas são oferecidos 
nessas viagens, para uma experiência memorável da Jeunesse Travel.
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TRANSFERS
Todas as viagens e vouchers aéreos ganhados são 
intransferíveis e não têm valor monetário.

IMPOSTO DE RENDA
Os custos das acomodações, refeições, brindes, presentes e 
atividades serão declarados como receita tributável para a 
autoridade tributária apropriada, quando necessário.

CANCELAMENTO
A Jeunesse deve ser notificada sobre quaisquer cancelamentos 
até 1 de Novembro de 2021. Os ganhadores da viagem que 
cancelarem após essas datas deverão pagar uma taxa de 
cancelamento no valor de USD 1.400,00 por pessoa via 
dedução na Carteira. Caso a sua Carteira não tenha fundos 
suficientes para a dedução total de uma vez, o valor que estiver 
disponível será deduzido até que o valor total seja deduzido. 
Caso confirme a sua participação e não compareça, o mesmo 
processo será aplicado e você será cobrado uma taxa de no 
show de USD 1.400,00 por cada pessoa que não comparecer.

RESPONSABILIDADES DO DISTRIBUIDOR 
Os Distribuidores devem estar ativos e em situação regular com 
a empresa, da data de qualificação até as datas da viagem, 
para participar da promoção. “Ativo” significa um Distribuidor 
que gerou 60 PV durante o período de SmartDelivery. Caso 
o Distribuidor não cumpra essas qualificações, a viagem e 
qualquer voucher aéreo recebido serão perdidos. Todos os 
ingressos são intransferíveis e não reembolsáveis. Todas as 
acomodações são duplas e os ganhadores podem escolher a 
pessoa com quem querem compartilhar o quarto notificando 
a Jeunesse antes do prazo, na seção “Acomodações”. Os 
ganhadores da viagem são responsáveis por garantir que 
tenham um passaporte válido, com vencimento de pelo menos 
seis meses após a data de retorno da viagem e, se necessário, 

um visto para entrar no país ou países. Os benefícios da viagem 
serão negados se forem o resultado de um violação da Seção 6 
das Políticas e Procedimentos. 

POLÍTICA DE CONVIDADOS
1) Os ganhadores de uma “viagem completa para um” ou de 
uma “viagem completa para dois” poderão trazer convidados 
de acordo com a prioridade abaixo, dependendo da 
disponibilidade:
(a) Valor total de sua promoção de viagem ganha
(b) Título

2) Os ganhadores da viagem devem informar a Jeunesse sobre 
o(s) convidado(s) pretendido(s) até o dia 15 de Outubro de 2021
via e-mail para 
Incentives@JeunesseHQ.com e por meio do sistema de RSVP 
online, no JOffice. Um representante da Jeunesse entrará em 
contato até 14 dias após o envio da solicitação, caso a sua 
solicitação seja atendida.

3) Os ganhadores da viagem cujo(s) hóspede(s) foi(ram) 
aprovado(s) pela Jeunesse são responsáveis por reservar e 
cobrir o custo da passagem aérea para o(s) convidado(s). 
Haverá então um custo adicional por convidado, a ser pago à 
Jeunesse, pelas acomodações do hotel, refeições, atividades 
planejadas e transporte terrestre durante a viagem.  

4) O(s) convidado(s) não pode(m) ser um Distribuidor Jeunesse.

5) O(s) convidado(s) podem ser crianças.

ESTAS POLÍTICAS ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM 
AVISO PRÉVIO.

GENERAL INFORMATION & POLICIES
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3 FORMAS de se QUALIFICAR

ACUMULE
PONTOS VIAGEM

TODOS OS TÍTULOS

QUALIFICAÇÃO
DE DIRETOR

TÍTULOS DIRETOR RUBI E ACIMA

QUALIFICAÇÃO 
POR CICLOS

TÍTULOS EXECUTIVO SAFIRA E ABAIXO

• Gerar 175–274 ciclos** e acumular 75 pontos viagem durante essa promoção: Pacote de quatro noites de acomodação 
para uma pessoa em quarto compartilhado, MAIS USD 250 para a passagem aérea

• Gerar 275–424 ciclos** e acumular 75 pontos viagem durante essa promoção: Pacote de quatro noites de acomodação 
para uma pessoa em quarto compartilhado, MAIS USD 500 para a passagem aérea

• Gerar 425–524 ciclos** e acumular 75 pontos viagem durante essa promoção: Pacote de quatro noites de acomodação 
para duas pessoas em quarto compartilhado

• Gerar 525–674 ciclos** e acumular 75 pontos viagem durante essa promoção: Pacote de quatro noites de acomodação 
para duas pessoas em quarto compartilhado, MAIS USD 500 para a passagem aérea

• Gerar 675–824 ciclos** e acumular 75 pontos viagem durante essa promoção: Pacote de quatro noites de acomodação 
para duas pessoas em quarto compartilhado, MAIS USD 1000 para a passagem aérea

• Gerar + de 825 ciclos** e acumular 75 pontos viagem durante essa promoção: Pacote de quatro noites de acomodação 
para duas pessoas em quarto compartilhado, MAIS USD 2000 para a passagem aérea

• 400 a 449 pontos viagem: Pacote de cinco dias, quatro noites de acomodação para uma pessoa em quarto 
compartilhado

• 450 a 549 pontos viagem: Pacote de cinco dias, quatro noites de acomodação para uma pessoa em quarto 
compartilhado, MAIS USD 250 para a passagem aérea

• 550 a 599 pontos viagem: Pacote de cinco dias, quatro noites de acomodação para uma pessoa em quarto 
compartilhado, MAIS USD 500 para a passagem aérea

• 600 a 649 pontos viagem: Pacote de cinco dias, quatro noites de acomodação para duas pessoas em quarto 
compartilhado

• 650 a 699 pontos viagem: Pacote de cinco dias, quatro noites de acomodação para duas pessoas, MAIS USD 500 para 
a passagem aérea

• 700 a 799 pontos viagem: Pacote de cinco dias, quatro noites de acomodação para duas pessoas, MAIS USD 1000 
para a passagem aérea

• +de 800 pontos viagem: Pacote de cinco dias, quatro noites de acomodação para duas pessoas, MAIS USD 2000 para 
a passagem aérea

• Manter o título mais alto† de Diretor alcançado por dois meses e acumular, no mínimo, 75 pontos viagem: Pacote de 
quatro noites de acomodação para uma pessoa em quarto compartilhado, MAIS USD 500 para a passagem aérea

• Avançar de título para o próximo título, a partir do título de Diretor mais alto† alcançado em qualquer mês e acumular, 
no mínimo, 75 pontos viagem: Pacote de quatro noites de acomodação para duas pessoas em quarto compartilhado, 
MAIS USD 500 para a passagem aérea

• Caso seja qualificado como Safira ao entrar na promoção, avance para o título de Rubi Qualificado por um mês 
e acumule, no mínimo, 75 pontos viagem: Pacote de quatro noites de acomodação para duas pessoas em quarto 
compartilhado, MAIS USD 500 para a passagem aérea

• Manter o seu título mais alto† de Diretor alcançado por cinco meses e acumular, no mínimo, 75 pontos viagem: Pacote 
de quatro noites de acomodação para duas pessoas em quarto compartilhado, MAIS USD 1000 para a passagem aérea

ACUMULE PONTOS AO LONGO DA PROMOÇÃO E GANHE UM DOS SEGUINTES:

*Os membros devem estar Ativos e em situação regular com a empresa para participar da promoção. Todos os ingressos são intransferíveis e não reembolsáveis. Os ganhadores 
da viagem serão responsáveis por reservar os próprios voos de ida e volta. O de qualquer voucher aéreo recebido será emitido ao Distribuidor correspondente 30 dias após o 
fechamento da viagem. As acomodações são baseadas em ocupação dupla. Os ganhadores de acomodação dupla podem escolher com quem desejam dividir o quarto. Se você 
é um ganhador para dois (2) não pode trazer outro distribuidor se ele(a) não é o co-aplicante da conta ativa. O ganhador de um dos principais prêmios pode escolher um dos 
menores prêmios se desejar. Os ganhadores são responsáveis por garantir que tenham um passaporte válido (com vencimento de pelo menos seis meses após a data de retorno 
da viagem) e, se necessário, um visto para entrar no país ou países. 

Os pacotes de evento que oferecem pontos viagem em dobro ou qualquer promoção de pontos viagem serão contabilizados apenas se o pacote for adquirido dentro da região 
de cadastro do distribuidor.

†O seu título mais alto alcançado é definido como o seu título mais alto recebido. 

 **Os ciclos são calculados no primeiro dia do mês para o mês anterior, por exemplo: se no final da promoção, em 30 de abril de 2020, os ciclos e as pernas qualificadas de Safira 
forem cumpridos, eles serão encerrados às 23h59min. (horário de Orlando) e, portanto, o novo título de Diretor será refletido no dia seguinte, que considerará o novo Diretor um 
ganhador, a partir de 01 de maio de 2020. 

PACOTES DE CADASTRO 
PACOTE SUCESSO   35 PTS.

PACOTE JUMBO 1 ANO  30 PTS.  

PACOTE EMBAIXADOR  25 PTS.

PACOTE JUMBO   15 PTS.

QUALQUER PACOTE SUPREMO 10 PTS.  

QUALQUER PACOTE BÁSICO  5 PTS.  

UPGRADE DO PACOTE   
BÁSICO PARA EMBAIXADOR   15 PTS.  

OPÇÃO CRIAR UM PACOTE 
300 CV E ACIMA SERÁ IGUAL A UM PACOTE 
JUMBO 15 PTS. 

200-299 CV SERÁ IGUAL A UM PACOTE SUPREMO 
10 PTS.  

100-199 CV SERÁ IGUAL A UM PACOTE BÁSICO 5 
PTS. 

 

SMARTDELIVERY
COMO COMPRADOR, ADQUIRA O SEU 
SMARTDELIVERY PRÉ-PAGO POR 6 OU 12 MESES 
DURANTE O PERÍODO DA PROMOÇÃO E RECEBA 
10 PTS. 

PACOTE YOUTH ENHANCEMENT: 10 PTS. PARA 
VOCÊ 
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**OS PACOTES DE CADASTRO VARIAM POR REGIÃO E ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS.
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QUALIFICAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE 
PARTICIPAÇÃO

COMO SEI SE ESTOU QUALIFICADO PARA A VIAGEM DE 
INCENTIVO DE VENDAS 2021 PARA PUNTA CANA?
Consulte o documento da política no Jcloud™/[Region]/
[Language] para detalhes sobre como se qualificar. Se você se 
qualificou, também verá um botão “RSVP” próximo à viagem, em 
Relatórios/Relatórios de Distribuidor/[Trip Name] em até 10 dias 
após o término da promoção.

DEPOIS DE SER NOTIFICADO DE QUE GANHEI A VIAGEM, 
COMO CONFIRMO A MINHA PARTICIPAÇÃO E ME REGISTRO?
Clique no botão “RSVP” ao lado da viagem, em Relatórios/
Relatórios de Distribuidor/[Trip Name] e siga o passo a passo em 
seu convite por e-mail para se registrar via formulário online de 
confirmação de presença. Caso não tenha recebido um convite por 
e-mail, entre em contato com o Gestor do País ou Gerente Geral. 
Forneça o máximo de respostas possível para as perguntas de 
registro. Elas nos ajudarão a oferecer uma incrível experiência para 
você e para o seu convidado, caso traga um.

QUAL É O MEU PRAZO PARA CONFIRMAR PRESENÇA? 
O prazo para confirmar a sua presença na viagem é 15 de Outubro 
de 2021. 

O QUE ACONTECE SE EU NÃO PUDER VIAJAR? 
Caso não possa viajar - embora sinceramente esperamos que você 
possa - você perderá a viagem. A viagem é intransferível e não 
possui valor em dinheiro. 

O QUE ACONTECE SE EU CONFIRMAR A MINHA PRESENÇA E 
EU PRECISAR CANCELAR? 
A Jeunesse deve ser notificada sobre o cancelamento até 1 de 
Novembro de 2021. 

Os ganhadores da viagem que cancelarem após essa data ainda 
podem ter partes de acomodações, comodidades, presentes, 
prêmios e atividades informadas à devida autoridade fiscal, 
quando necessário, e deverão realizar o pagamento da taxa de 
cancelamento de USD 1.400,00 por pessoa, de acordo com a 
política de cancelamento. 

O QUE ACONTECE SE EU NÃO CONFIRMAR A MINHA 
PRESENÇA E COMPARECER? 
Queremos dar a você o mimo que merece! Para fazer isso, 
precisamos saber com antecedência que você virá para que 
possamos providenciar as acomodações adequadas. Infelizmente, 
não podemos garantir acomodações para aqueles que escolhem 
comparecer sem confirmar presença até o prazo final. 

E SE EU QUISER TRAZER UM CONVIDADO ADICIONAL, MAS 
SÓ ME QUALIFIQUEI PARA VIAGEM PARA UM?
Embora incentivemos todos os membros da Família Jeunesse a 

trabalhar para unir-se a nós nas Viagens de Incentivo de Vendas, só 
podemos conceder a viagem especificada que você obteve através  
da promoção. 
Mas recebemos convidados adicionais dentro de certas diretrizes 
descritas em nosso documento de política encontrado em Jcloud/
[Region]/[Language]. Caso queira trazer um convidado adicional 
dentro dessas diretrizes, informe-nos antes do prazo final e de 
acordo com os detalhes descritos no documento da política. 

DETALHES SOBRE A VIAGEM E O VOO

PRECISO DE VISTO OU PASSAPORTE? 
Recomendamos que você verifique com a embaixada local ou 
embaixada da República Dominicana a necessidade de um visto e 
os custos associados.

Caso precise solicitar uma carta de visto, envie um e-mail para 
Incentives@JeuesseHQ.com  

COMO OS VOOS SÃO RESERVADOS? 
Após confirmar a presença por meio do sistema de registro online, 
você é responsável por reservar o próprio voo. Recomendamos 
reservá-los o quanto antes para obter as melhores tarifas - e assim 
sobrar mais dinheiro para comprar lembrancinhas!

QUAL AEROPORTO DEVO UTILIZAR E QUAL É O CÓDIGO DELE?
Aeroporto Internacional de Punta Cana
Código do Aeroporto: PUJ

COMO E QUANDO RECEBEREI O VOUCHER DE VIAGEM PARA 
O MEU VOO? 
Após reservar o seu voo, faça o upload do comprovante no 
Joffice™, em “Apenas para Membros” e em seguida, “Uploads”. Os 
reembolsos podem levar até 30 dias após o fechamento da viagem 
e são emitidos apenas para Distribuidores que participaram da 
viagem.  

QUANTO SEREI REEMBOLSADO POR MEU VOO?  
Nós reembolsaremos o valor da passagem aérea ao qual você tiver 
direito. Os reembolsos serão realizados 30 dias após o fechamento 
da viagem, após o upload do(s) comprovante(s) na seção de 
“Uploads”, no Joffice.
Embora saibamos que pode ser tentador viajar de classe executiva, 
se você comprar um bilhete com preço mais alto do que o valor do 
seu voucher, a diferença será por sua conta.

OS TRANSFERS DE AEROPORTO SÃO FORNECIDOS? 
Sim, transfers terrestres serão fornecido no dia oficial de chegada, 
6 de Dezembro de 2021, e no dia oficial de partida, 10 de 
Dezembro de 2021.  Caso decida chegar antes ou permanecer 
após essa data, você será responsável pelo transporte para 
o Hard Rock Hotel Punta Cana no dia de chegada ou para o 
aeroporto no dia de partida.

BRASIL
PERGUNTAS FREQUENTES DA VIAGEM 

DE INCENTIVO DE VENDAS 2021
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DETALHES SOBRE A ACOMODAÇÃO E A 
VIAGEM

ONDE FICAREI HOSPEDADO?
Você ficará hospedado no Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, 
onde com certeza se sentirá uma estrela. Se quiser relaxar ao ar 
livre, aproveite uma das 13 piscinas ou jogue golfe quando quiser 
no campo de golfe Nicklaus de 18 buracos e par 72. Deseja saciar 
o seu paladar? Uma vez que o resort é “all-inclusive”, você pode 
desfrutar de qualquer um dos nove restaurantes ou ficar no quarto 
após um longo dia fora e contar serviço de quarto 24/7, incluindo 
bebidas*, tudo de graça. De qualquer forma, não esqueça de 
conferir o programa exclusivo do resort, “Sound of Your Stay®”.
*Algumas restrições a bebidas alcoólicas premium podem ser 
aplicadas; por favor consulte o hotel ao chegar.

AS GORJETAS ESTÃO INCLUÍDAS NO PACOTE ALL-INCLUSIVE?
As gorjetas estão incluídas em sua estadia all-inclusive, portanto 
não são obrigatórias. Entretanto, você pode deixar gorjetas 
adicionais para os funcionários do resort, caso receba um serviço 
excelente.

O QUE DEVO LEVAR E HÁ UM DRESS CODE? 
Recomendamos trajes casuais para a maior parte da viagem. Para 
as reuniões de abertura e encerramento, traje coquetel pode ser 
usado.  
Opções para levar:
Tênis confortável para caminhada
Protetor solar
Guarda-chuva ou boné 
Óculos de sol
Maiô ou biquini
Câmera/smartphone 

TODAS AS REFEIÇÕES ESTÃO INCLUÍDAS? 
O Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana é um hotel all-inclusive, 
portanto, todas as refeições estão incluídas nos restaurantes do 
hotel.* 
*Algumas restrições a bebidas alcoólicas premium podem ser 
aplicadas; por favor consulte o hotel ao chegar.

QUAL É A MOEDA LOCAL? 
A moeda de Punta Cana é o peso dominicano (DOP).
Caso queira comprar presentes, recomendamos que troque a sua 
moeda local por peso dominicano.  

O QUE ACONTECE SE EU NÃO PUDER VIAJAR, MAS QUISER 
ENVIAR ALGUÉM NO MEU LUGAR?
O Distribuidor Jeunesse que se qualificou para a promoção deve 
estar presente para que seus convidados participem. Você não 
pode enviar alguém em seu nome ou ter um convidado presente 
sem a sua presença.

O QUE ACONTECE SE EU COMPARECER COM CONVIDADOS 
PARA OS QUAIS NÃO CONFIRMEI PRESENÇA NO SISTEMA?
Caso compareça com convidados que não enviou para nós 
por meio do sistema de RSVP e pudermos acomodá-los, será 
necessário estar preparado para pagar o custo da viagem no local 
com cartão de crédito ou dedução da Carteira. Caso o pagamento 
não possa ser realizado, o(s) seu(s) convidado(s) não poderá(ão) 
permanecer. Observe também que há uma chance de não sermos 
capazes de acomodar o(s) seu(s) convidado(s). Portanto, é muito 
importante notificar-nos através do sistema de RSVP e obter 
aprovação, caso deseje trazer mais convidados.

ITINERÁRIO
Todos os detalhes do itinerário serão enviados em breve! Acesse 
JeunesseTravel.com para ver as atualizações. 

QUANDO SABEREI QUAIS ATIVIDADES FAREMOS DURANTE A 
SEMANA?
Assim que finalizarmos o planejamento da sua viagem, não se 
esqueça de verificar jeunessetravel.com regularmente para ver 
o itinerário completo! Após chegar ao Hard Rock Hotel & Casino 
Punta Cana, você poderá pegar um itinerário impresso e itens 
divertidos para a semana no balcão de hospitalidade com um 
representante da Jeunesse.

EM CASO DE DÚVIDAS, COM QUEM POSSO FALAR AO 
CHEGAR? 
Um membro atribuído ao seu grupo estará presente no balcão 
de hospitalidade do Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana para 
responder às suas perguntas.

O QUE ACONTECE SE A JEUNESSE CANCELAR OU ADIAR A 
NOSSA VIAGEM DE INCENTIVO?
Embora nunca esperemos cancelar ou adiar nenhuma de nossas 
viagens, circunstâncias imprevistas podem surgir. Recomendamos 
que você adquira um seguro viagem para cobrir quaisquer 
despesas que possam ser incorridos com a viagem, como voos. A 
Jeunesse não reembolsará despesas que um Distribuidor incorrer 
por conta própria ou com seus convidados caso a viagem seja 
cancelada ou adiada.

BRASIL
PERGUNTAS FREQUENTES DA VIAGEM 

DE INCENTIVO DE VENDAS 2021
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