CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE
VIAGENS WEBINPLANTB2B DA ULTRATUR
DEFINIÇÕES
A ULTRATUR Portugal Viagens e Turismo Lda. com domicílio em Lisboa, na
Avenida Cinco de Outubro 115 3º G, com CC- 501.564.519, adiante
mencionada ULTRATUR, é uma agência de viagens portuguesa, com
RNAVT
1927
e
titular
do
Portal
de
Viagens
www.webinplantb2b/ULTRATUR, posteriormente mencionado como
PORTAL.
O PORTAL contém funcionalidades avançadas para informação e reserva
de vôos, hotéis e produtos turísticos e o seu acesso está restringido e
limitado às AGÊNCIAS de viagens registadas e autorizadas pela
ULTRATUR, adiante referidas como AGÊNCIAS.
O procedimento de registo será o que, em cada momento, apareça na
secção do PORTAL “Pedido de Registo”.
Para a gestão das reservas no PORTAL, as AGÊNCIAS, autorizarão o
acesso, sob sua exclusiva responsabilidade, a um ou mais dos seus
funcionários, adiante mencionados como UTILIZADORES.
Estas Condições Gerais podem ser complementadas por instruções ou
condições particulares, que periodicamente a ULTRATUR possa comunicar
às AGÊNCIAS sobre o uso do PORTAL ou de qualquer um dos produtos
e/ou serviços que possam ser obtidos através do mesmo, as quais serão de
observação obrigatória.
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As Condições Gerais podem sofrer modificações, pelo que os
UTILIZADORES devem ler atentamente as mesmas em cada uma das
ocasiões em que pretendam utilizar o PORTAL, entendendo-se como
vigentes as Condições publicadas à data da utilização do mesmo.
Estas Condições Gerais estarão subordinadas à legislação vigente sobre os
direitos dos consumidores e UTILIZADORES, previsto no Código Comercial,
Regime de Acesso e de Exercício da Atividade das Agências de Viagens e
Turismo, RGPD e demais normas legais em vigor aplicáveis em Portugal.

1. AS AGÊNCIAS E OS UTILIZADORES
O código de UTILIZADOR e os passwords facilitados pela ULTRATUR e/ou
criados pelas AGÊNCIAS para identificação dos mesmos, serão
considerados elementos identificadores que permitem o acesso ao
PORTAL, bem como para adquirir e utilizar os produtos e/ou serviços
correspondentes e terão caráter vinculativo, pessoal e intransmissível.
Os dados obtidos por este procedimento serão submetidos à política de
Proteção de Dados contemplada nas Condições Gerais.
Os UTILIZADORES poderão utilizar o PORTAL para consultas, gestão de
reservas, emissão de bilhetes aéreos e para a obtenção de informação
sobre serviços complementares, horários e tarifas, actuando a todo o
momento em nome e representação da respectiva AGÊNCIA.
As AGÊNCIAS reconhecem e aceitam que a utilização do PORTAL pelos
seus UTILIZADORES, assim como a reserva, aquisição e uso dos produtos
e/ou serviços do PORTAL são realizadas no seu nome e representação e
sob sua única e exclusiva responsabilidade e que assume toda a
responsabilidade pelas actuações, omissões ou incumprimento das boas
prácticas profissionais e normas legais aplicáveis, pelo integral
cumprimento destas Condições Gerais e das obrigações estabelecidas
pelas regras de Proteção de Dados em vigor.
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As AGÊNCIAS e os UTILIZADORES aceitam expressamente e sem qualquer
reserva, toda e cada uma das condições que aqui se encontram
estabelecidas, assim como as normas com que os FORNECEDORES
regulem os produtos e/ou os serviços que se contratem ou aos quais se
aceda através deste PORTAL, nomeadamente o manual de “Práticas
Responsáveis de Reservas Aéreas para Agente de Viagens”.

As AGÊNCIAS e os UTILIZADORES deverão utilizar o PORTAL de forma
diligente, em conformidade com o que se encontra nestas Condições
Gerais e nas instruções ou condições particulares que sejam aplicáveis.
Não deverão, portanto, utilizá-lo de qualquer forma que possa causar
danos ou deteriorar o seu normal funcionamento, evitando qualquer ação
que possa lesar ou causar danos aos bens e direitos do PORTAL, à
ULTRATUR, aos seus FORNECEDORES ou a outros UTILIZADORES.
As AGÊNCIAS zelarão pelo uso correto e sigiloso de códigos e passwords
por parte dos UTILIZADORES, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
manutenção atualizada dos UTILIZADORES ativos, dando as altas e baixas
que se verifiquem.
Como medida de segurança, é recomendado que os UTILIZADORES não
escrevam o código ou password de forma legível ou acessível a terceiros,
nem o anotem em lugar acessível a pessoas não autorizadas.
As AGÊNCIAS e os UTILIZADORES estão obrigados a guardar a devida
diligência na conservação do código e password que lhes sejam facultados,
assumindo em exclusivo as consequências que daí possam advir pelo uso
indevido das mesmas por terceiros.

2. UTILIZAÇÃO DO PORTAL
A ULTRATUR decidirá, unilateralmente e em cada momento, os serviços e
conteúdos acessíveis ao UTILIZADOR através do PORTAL, podendo
incorporar ou suprimir produtos e/ou serviços, entendendo-se que, salvo
informação expressa em contrário, tais produtos e/ou serviços regem-se
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pelo disposto nas Condições Gerais em vigor nesse momento. Assim,
poderá modificar unilateralmente e sem aviso prévio, a apresentação e a
configuração do PORTAL.
A ULTRATUR proporcionará um serviço de assistência gratuita às
AGÊNCIAS e aos UTILIZADORES aquando da navegação e aos diferentes
serviços que o PORTAL oferece, de segunda a sexta, das 09h30min às
19h30min (exceto feriados) e sábados das 09h30min às 13h00min, através
do Centro de Apoio a Clientes: telefone: 217 826 729, ou correio eletrónico:
clientes@ultratur.com
Telemóvel de emergência: 913 446 102

3. EMISSÃO DE BILHETES
A emissão dos bilhetes de companhias aéreas poderá ser realizada
directamente na plataforma pelas AGÊNCIAS que cumpram as condições
que a ULTRATUR estabeleça, mediante a funcionalidade do PORTAL:
“Emissão Automática” ou “Emitir Agora”, ou podem ser realizadas pelo
pessoal da ULTRATUR, a pedido da AGÊNCIA, mediante a funcionalidade
do PORTAL (Menú: “Reservas”-“Gestão de reservas”-“Pedido de
Emissão”).
O valor total dos bilhetes de companhias aéreas pode variar se a emissão
não se realizar no mesmo dia da reserva, devido a modificações nas
taxas, tarifas, horários ou suplementos, aplicadas pelas Companhias
Aéreas, pelo que, o valor a pagar pelas AGÊNCIAS à ULTRATUR será o
valor correspondente ao dia da emissão, independentemente do valor
que conste na “Confirmação da Reserva” que a ULTRATUR envia aos
UTILIZADORES no momento de confirmar a reserva e proporcionar a
referência correspondente.
Em todos os casos, a emissão de bilhetes e vouchers com forma de
pagamento “Transferência bancária” está condicionada a que a
ULTRATUR receba o pagamento total antecipadamente.
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Se a AGÊNCIA renunciar à reserva efetuada, não tendo realizado
atempadamente seu cancelamento (antes da “data limite de emissão”), ou
não tendo realizado o pagamento da mesma nos termos estabelecidos nas
presentes Condições Gerais, ou nos termos indicados no formulário de
confirmação de reserva, estas serão anuladas pela ULTRATUR, sem
prejuizo dos gastos de cancelamento que possam ser aplicados, os quais
serão cobrados à AGÊNCIA, que assume a obrigação de liquidá-los.
A "data limite de emissão" é indicada por cada Companhia Aérea, consta
em cada reserva e nos e-mails de confirmação enviados pela ULTRATUR.

4. REEMBOLSOS E REEMISSÕES
Qualquer reembolso ou reemissão de bilhetes emitidos, por qualquer
motivo, terá que ser pedido por escrito à ULTRATUR e estará submetido ao
pré-pagamento das penalizações, diferenças tarifárias, e taxas em vigor.

5. PAGAMENTOS
Os bilhetes aéreos serão pagos por transferência para a conta bancária
indicada no PORTAL ou na respectiva “Confirmação de Reserva”, ou, no
caso da ULTRATUR o autorizar e de acordo com os trâmites
administrativos que esta indique, por cartão de crédito cujo titular seja a
AGÊNCIA que tenha solicitado a reserva.
O pagamento por transferência realizar-se-á antes das 14:00 horas da
data de solicitação de emissão quando este dia for um dia útil ou antes das
12:00 horas aos sábados.
Se a data de emissão corresponder a um feriado, o pagamento deve ser
realizado
até
às
13:00
horas
do
dia
útil
anterior.
Nos pagamentos efetuados com cartão de crédito, cada AGÊNCIA assume
a responsabilidade pela boa cobrança, e compromete-se a pagar de
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imediato à ULTRATUR o valor total mais os gastos e quaisquer outros
custos que daí advenham em caso de devolução posterior do valor do
cartão, por qualquer motivo.

6. GASTOS DE CANCELAMENTO
Determinadas reservas e bilhetes aéreos estão submetidos a regras de
cancelamento, incluindo gastos e penalizações em caso de não
apresentação ao embarque, ou anulação total ou parcial dos serviços
reservados.
As condições de cancelamento informam-se ao UTILIZADOR no processo
de reservas aéreas, hoteleiras ou de pacotes turísticos.
A aceitação da reserva pelos UTILIZADORES implica a responsabilidade
das respectivas AGÊNCIAS, que, em todos os casos, assumem a obrigação
de pagar à ULTRATUR todos os gastos que possam advir da não
apresentação ou da anulação total ou parcial de qualquer reserva.

7. TAXAS DE EMISSÃO
Os taxas de emissão (service fee) a cobrar pela ULTRATUR, são as
indicadas no PORTAL (“Consultas”- “Condições Económicas”).

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ULTRATUR
A organização técnica do PORTAL, a contratação de conteúdos, a emissão
de bilhetes de companhias aéreas e vouchers de hotéis ou produtos
turísticos realiza-se sob a responsabilidade da ULTRATUR, Agência de
Viagens RNAVT 1927, que intervém como mediador entre as AGÊNCIAS e
os FORNECEDORES de transporte ou serviços turísticos.
A ULTRATUR dispõe de um Livro de Reclamações nos termos e condições
estabelecidas no Decreto-Lei nº 74/2017 de 21 de Junho, na sua redacção
actual.
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A ULTRATUR subscreveu o fundo de garantia de viagens e turismo (FGVT)
nos termos do artigo 38º do Decreto-Lei nº 17/2018 de 8 de Março, que
responde solidariamente pelos créditos relativamente a serviços
contratados a AGÊNCIAS de viagem e turismo nos termos da referida lei.
Antes da venda da viagem, a agência de viagens e turismo informa os
clientes sobre a necessidade de apresentar documentos de identificação
civil, passaportes, vistos e prazos legais para a respectiva obtenção,
formalidades sanitárias, a documentação exigida para obtenção de
assistência médica em caso de acidente ou doença caso a viagem se
realize no espaço económico europeu.
As ofertas e informações sobre horários, tarifas e disponibilidade de
lugares em meios de transporte, em estabelecimentos hoteleiros ou em
pacotes turísticos que se obtenham através do PORTAL são elaboradas,
proporcionadas e atualizadas pelos respectivos FORNECEDORES
(Organizadores), não exercendo a ULTRATUR controlo sobre o seu
conteúdo material e não podendo garantir que não contenha erros de
origem, pelo que utilizará os meios de verificação razoáveis ao seu
alcance, para que a informação que se obtenha através do PORTAL esteja
convenientemente atualizada.
A ULTRATUR, como gestor do PORTAL, fica obrigada a zelar pela
manutenção, disponibilidade, continuidade e utilidade do PORTAL,
comprometendo-se a levar a cabo todos os esforços necessários para esse
fim e a sua utilização, sem interrupções e sem erros.
A ULTRATUR atuará diligentemente, segundo os usos gerais aceites, para
manter a segurança, evitar a presença de vírus ou outros elementos que
possam causar alterações no PORTAL ou nos sistemas informáticos dos
UTILIZADORES, seus documentos eletrónicos ou nos seus ficheiros, exceto
por motivos de força maior ou uso fraudulento por terceiros não
autorizados.
A ULTRATUR não garante a disponibilidade técnica, qualidade, fiabilidade,
exatidão ou veracidade dos conteúdos, produtos e/ou serviços disponíveis
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em páginas da web pertencentes ou de gestão por terceiros às quais os
UTILIZADORES possam aceder a partir de "links" desde o PORTAL, dado
não controlar o conteúdo dos mesmos, nem oferece ou comercializa os
produtos e/ou serviços disponíveis nos sites aqui colocados, nem assume,
em consequência, responsabilidade alguma pelos mesmos, assumindo
exclusivamente o dever de suprimir do PORTAL, com a maior brevidade
possível, desde que tenha conhecimento disso, os links a sites que incluam
ofertas, informações, conteúdos ou serviços que não correspondam à
realidade e que possam induzir em erro ou causar danos ao UTILIZADOR.

9. RESPONSABILIDADE DAS AGÊNCIAS
As obrigações das AGÊNCIAS de viagens e os direitos dos seus clientes
encontram-se previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 8 de Março com
efeitos desde o dia 1 de Julho de 2018.
A responsabilidade da ULTRATUR, emergente das obrigações assumidas,
encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na
Companhia de Seguros FIDELIDADE, com a apólice n.º RC54668441, com
um capital de Eur: 75.000, nos termos estabelecidos no artigo 41º do
referido Decreto-Lei que Estabelece o regime de acesso e de exercício da
atividade das AGÊNCIAS de viagens e turismo.
Quando se aplicar a Diretiva Europeia 2015/2302, do Parlamento Europeu
e do Conselho de 25 de novembro de 2015, relativa a viagens organizadas,
em que algum dos serviços incluídos tenha sido reservado através da
ULTRATUR, a AGÊNCIA compromete-se a cumprir esta diretiva, sendo da
sua responsabilidade:
• Informar os seus clientes de todas as condições da reserva efetuada,
serviços incluídos ou não incluídos, itinerário, regimes, suplementos,
escalas de vôos e as correspondências, horários, mesmo que
aproximados no caso de não ter sido ainda fixada hora exata, a
categoria turística segundo as regras do destino, refeições
fornecidas, serviços incluídos no preço total acordado, adequação
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para pessoas com mobilidade reduzida, condições de cancelamento,
alterações, etc.
• Informar os seus clientes sobre o preço total da viagem organizada,
incluindo impostos e, se aplicável, taxas, encargos ou outros custos
adicionais e modalidades de pagamento.
• Informar os seus clientes atempadamente de eventuais alterações
que possam acontecer nas suas viagens, como por exemplo, a
alteração de horários de vôos etc.
• Informar os clientes da documentação necessária no destino, tais
como, passaporte, vistos, incluindo prazos para a obtenção de
vistos, documentos de identificação e todas as formalidades
sanitárias do país de destino, bem como de taxas que tenham de
pagar eventualmente no destino.
• Informar os clientes de que pode rescindir o contrato a qualquer
momento antes do início da viagem organizada mediante o
pagamento de uma taxa de rescisão adequada e justificável,
podendo subscrever um seguro que cubra esse custo ou custos de
assistência.

• Em termos de passagens aéreas, as AGÊNCIAS de viagens terão de
introduzir obrigatoriamente, nas reservas, o contacto do passageiro
(telefone ou e-mail) e não o contacto da agência, para que a
companhia aérea possa alertar atempadamente os seus passageiros
de eventuais irregularidades e, desse modo, fazer prova do
cumprimento das suas obrigações, de acordo com o abrigo de REG,
evitando avultados prejuízos daí decorrentes que a companhia
aérea repassaria para o agente de viagens, incluindo eventuais
reclamações dos passageiros.
Quando for contratado um serviço de viagem conexo, não há benefício dos
direitos que se aplicam exclusivamente a viagens organizadas e cada
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prestador de serviços será o único responsável pela correta execução
contratual do seu serviço, beneficiando de protecção em caso de
insolvência nos termos do disposto no artigo 34º nº3 do Decreto-Lei nº n.º
17/2018 de 8 de Março.
A ULTRATUR não é responsável por erros de reserva que sejam imputáveis
ao cliente ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e
excecionais.

10.PROPRIEDADE INTELETUAL
Todo o conteúdo do PORTAL (incluindo imagens, textos, marcas, desenhos,
estrutura, seleção, ordenação e apresentação de seus conteúdos,
programas informáticos, etc.) é propriedade da ULTRATUR, ou dos
FORNECEDORES, encontrando-se os seus direitos protegidos e
reconhecidos nacional e internacionalmente, não estando permitida a sua
reprodução, utilização, transformação, alteração, manipulação ou
distribuição por qualquer meio, exceto se expressamente e por escrito for
consentida pelos seus titulares.
Perante o incumprimento dos UTILIZADORES, de qualquer dos direitos
indicados e sem prejuízo da responsabilidade por danos e prejuízos que
possam advir, a ULTRATUR poderá, com caráter imediato e sem
necessidade de pré-aviso, impedir o acesso ao PORTAL e/ou resolver e dar
por terminada a sua relação comercial ou qualquer outra com a AGÊNCIA
infratora.

11.PROTECÇÃO DE DADOS DE CARÁTER PESSOAL
Os dados dos UTILIZADORES (nome, endereço de correio electrónico e
telefone) poderão ser recolhidos através do uso de formulários de registo
no próprio PORTAL, ou através de e-mails enviados pelos próprios
UTILIZADORES.
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Os dados de caráter pessoal dos clientes das AGÊNCIAS, necessarios para
a formalização das respectivas reservas (nome, data de nascimento,
Bilhete de Identidade/Passaporte, Codigo de Contribuinte, Cartão de
Crédito) e qualquer outro dado privado facilitado pelos UTILIZADORES ao
PORTAL serão tratados com o grau de proteção adequado, adotando-se as
medidas de segurança nos termos aprovados pela Comissão Nacional de
Proteção de Dados, para evitar a sua alteração, perda, deterioração e
acesso a terceiros não autorizados.
Os dados serão guardados no PORTAL em modo seguro pelo periodo
necessario para a finalização da viagem ou, se for o caso, pelo periodo
legalmente exigivel pelo Estado em casos especificos como justifcação de
tarifas especiais com direito a benefícios ou ajudas.
A ULTRATUR não utilizará nem transmitirá a terceiros os dados dos
clientes das AGÊNCIAS para fins diferentes dos próprios das respectivas
reservas.
A ULTRATUR garante que atuará diligentemente em cumprimento do
disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho e demais legislação aplicável e compromete-se a manter
absoluta confidencialidade sobre os dados dos clientes das AGÊNCIAS e
dos UTILIZADORES.
O UTILIZADOR presta o seu consentimento à ULTRATUR para o envio de
correios electrónicos para dar a conhecer: ofertas e promoções que possa
considerar de interesse, melhoras dos seus produtos e/ou serviços,
adequar as ofertas às suas preferências ou necessidades e permitir uma
navegação personalizada do UTILIZADOR.
A ULTRATUR assegura um nível de segurança no tratamento adequado ao
risco, em particular devido à destruição, perda e alterações acidentais ou
ilícitas e à divulgação ou acessos não autorizados.
Nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, o UTILIZADOR poderá exercer, em qualquer momento, os seus
direitos de acesso, cancelamento, retificação, oposição e limitação do
tratamento dos seus dados pessoais, bem como o de revogação do
consentimento para a utilização dos seus dados, mediante notificação à
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ULTRATUR através de solicitação escrita dirigida à seguinte direção de
correio eletrónico: clientes@ultratur.com, que deverá refletir o seu código
e todos os dados pessoais recolhidos na ficha de registo a efeitos de
proceder
à
sua
identificação.
Não obstante todo o anterior, as AGÊNCIAS, por sua vez, obrigam-se,
asseguram e garantem cumprir com todos os princípios e direitos
dispostos na legislação portuguesa e europeia em matéria de Proteção de
Dados, em especial a solicitação do consentimento aos clientes,
funcionários ou pessoas registadas como UTILIZADOR, informando que os
seus dados pessoais/profissionais vão ser cedidos à ULTRATUR, que
tratará os dados para os únicos efeitos de prestar o serviço requerido pelo
UTILIZADOR.

12.CAUSAS DE RESCISÃO
A falta de pagamento de qualquer quantia decorrente da utilização do
PORTAL, a violação da boa fé, a utilização do PORTAL para obter
informação sem realizar reservas ou a realização de um número de
consultas que exceda 50 por cada bilhete emitido, a manipulação ou
deterioração de qualquer funcionalidade do PORTAL, o incumprimento das
obrigações contempladas nestas Condições Gerais, por parte dos
UTILIZADORES será causa suficiente para cancelar os seus códigos de
acesso, as reservas realizadas, os bilhetes emitidos e não voados, bem
como para a ULTRATUR rescindir unilateralmente e sem pré-aviso todas as
relações comerciais e quaisquer outras com a AGÊNCIA faltosa que
assume a obrigação de pagar à ULTRATUR as taxas, indemnizações e
penalizações aplicáveis.

13.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO JUDICIAL
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As disposições contidas nestas Condições Gerais, bem como as que, se for
o caso, possam ser estabelecidas em instruções e Condições Particulares,
que regulem a contratação, aquisição e/ou prestação dos produtos e/ou
serviços oferecidos no PORTAL reger-se-ão e serão interpretadas em
conformidade com a legislação portuguesa. Qualquer litígio decorrente da
interpretação, aplicação e/ou execução das presentes Condições Gerais,
será dirimido no Tribunal da Comarca de Lisboa com exclusão de qualquer
outro.
Qualquer AGÊNCIA que utilize o PORTAL deve aceitar todas e cada uma
das cláusulas destas CONDIÇÕES GERAIS antes de fazer a sua primeira
utilização e como prova assinalar a parte de verificação que o PORTAL
apresente juntamente com uma cópia deste documento. Não será possível
aceder aos serviços do PORTAL sem a aceitação indicada.

Lisboa, 03 de Julho de 2018
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