
 

 
NORMAS E CONDIÇÕES 

 

A União dos Funcionários do Banco Nossa Caixa - Usceesp se 

compromete a receber os associados do Sintaema e oferecer a eles tarifas 

especiais, com desconto e atendimento dentro dos padrões normais das 

Colônias. 

 

Das Reservas: 
 
As reservas para hospedagem serão feitas pelo Sintaema, mediante 

solicitação por e-mail ou por fax da Usceesp, com antecedência mínima de 
7 (sete) dias na baixa temporada e 15 (quinze) dias na alta temporada.   

 
 
Parágrafo Único –  

 
O Sintaema deve informar quando da reserva o cadastro completo de seu 

associado onde conste: Nome, RG, CPF, endereço, telefone, e seus 
dependentes legais. 
 

 
Do Desconto: 

 
O desconto do concedido aos associados da contratante será de 10 % do 
valor do convidado da tabela vigente. O desconto é válido para os 

associados e dependentes - esposa (o) e filhos (menores), sendo necessário 
apresentar documento comprovando ser sócio da contratante no check-in. 

Quando houver reajuste o Sintaema será previamente comunicado. 
 
 

Dos Valores da Diária: 
 

Pela hospedagem será pago a Usceesp a tarifa acordada no ato da reserva, 
segundo tabela.  

 
 
* Criança até 4 anos             - Isenta 

* Criança de 5 até 12 anos  – Paga 50 % do valor com o desconto 
* Criança a partir de 12 anos  – Paga o valor integral 

 
CONSULTAR TABELA VIGENTE  NO SITE: http://www.usceesp.org.br 
 

 
 

Do Pagamento: 
 
O pagamento da reserva será realizado pelo associado, mediante depósito 



bancário, no Banco do Brasil, Agência: 4223-4  Conta-Corrente: 6361-4 

e o comprovante, posteriormente, deverá será enviado por e-mail ou fax ( 
11-3291-7777 ) a Usceesp. Também levará xérox do comprovante de 

depósito para apresentar no check-in. 
 
Parágrafo Único: 

 
Os pagamentos poderão ser parcelados em 2 (DUAS) vezes no cartão de 

credito: 50% no ato da reserva , 50% para 30 dias.  
Para pagamento com credito em conta somente a vista. 
 

 
Do Cancelamento: 

 
As reservas poderão ser canceladas com até 5 ( cinco ) dias de 
antecedência.   

 
Das Responsabilidades: 

 
Todo dano e inadimplência ocorrida nas colônias será de inteira 

responsabilidade do associado do Sintaema. bem como o cumprimento do 
regulamento interno de hospedagem anexo a este contrato. 

 


