ABAV SP e AVIESP OFERECEM NOVOS BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
Procurando oferecer maior segurança jurídica e tranquilidade financeira aos seus Associados, a
ABAV SP e AVIESP oferecem gratuitamente, o Seguro de Responsabilidade Civil para casos de erros
comprovados e cometidos pela agência perante seu cliente. O benefício está disponível para todos
os associados que estejam com suas mensalidades em dia.
Devido a importância desse produto, e pensando em ampliar o suporte para as agências, a ABAV
SP e AVIESP também ofertam a possibilidade de uma cobertura maior, de valores que vão até 50
mil reais, a qual é ativada em janeiro do ano viagente, a partir do pagamento de uma taxa anual.
Agora, como novo – e também opcional – a Diretoria da Abav SP e Aviesp lançam a ampliação da
Assessoria Jurídica, viabilizando suporte jurídico para casos de processos judiciais, quando a
agência é acionada por um cliente/consumidor, isolada ou conjuntamente com demais
fornecedores (Cia aérea, Operadora etc.), tanto na esfera judicial como extrajudicial, em casos que
envolvem as famosas relações de consumo. Esse serviço jurídico, que em regra tem custos
elevados e ainda é difícil de ser ressarcido, passa a ser uma opção da agência de viagens
associada!
Embora há anos o Associado adimplente já disponha de orientação jurídica acionada pelos e-mails:
juridico.sp@abav.com.br e juridico@aviesp.org.br, decidiu-se ampliar o conteúdo deste benefício
às agências de viagens e, para tanto, formalizou e alavancou sua parceria com sua atual assessoria
jurídica, que continua liderada pelo Dr. Marcelo M. Oliveira, um dos sócios de conhecido
escritório jurídico com especialidade em viagens e turismo!
Essa nova ação ofertada pelas entidades, que vem sendo pleiteada por vários associados,
viabilizará ao mesmos, novos planos contendo diferentes inclusões no benefício da assessoria
jurídica, através de um dos planosabaixo:
* Plano JurPlus:
a) Adesão por 12meses;
b) Consultoria Jurídica ilimitada através de consultas via e-mail (como já ocorreatualmente);
c) Participação junto a grupo a ser criadode WhatsApp:“Abav SP/AviespJurídico” para os
Associados que aderirem aoplano;
d) Incluso a orientação/confecção/alterações de contratos com clientes, fornecedores e ou
parceiros do trade e, ainda, defesa técnica (atuação jurídica, com acompanhamento junto a
processos de maneira integral, como advogados da agência) em processo judicial ou extrajudicial sendo incluso até 01 (uma) processo judicial ou extrajudicial por ano, que seja da área do direito
do consumidor, bem como, até 01 (um) contrato anual para o Associado.

* Plano JurPremium:
a) os mesmos benefícios relacionados nos itens ”a” a “c” do plano anterior, todavia considerando
para o item “d” até 02 (dois) processos judiciais ou extrajudiciais, que seja da área do direito do
consumidor, bem como até 02 (dois) contratos anuais para o Associado.

* Para a adesão aos novos planosde benefícios criados pela Abav SP e Aviesp, serão devidos os
valores pelo Associado nos seguintesmoldes:
- Plano JurPlus: R$40,00 reais mensais durante 12meses;
- Plano JurPremium: R$65,00 reais mensais durante 12meses.
Obs.: Em qualquer das hipóteses, NÃO ESTÃO INCLUIDAS eventuais despesas para a condução
de processos judiciais e ou extrajudiciais, custas do Poder Judiciário, diligências e outras para a
perfeito e seguro atendimento, como despesas de deslocamento de profissionais necessários
para audiências e eventual contratação de profissionais locais, tais como prepostos, que sempre
devem ser previamente autorizados e assumidos pelo Associado.
Os Associados que preferirem continuar com o benefício atual da assessoria jurídica nos moldes
hoje praticados, continuam assim assegurados pela ABAV SP e AVIESP, bem como os benefícios
institucionais, luta em defesa da classe e da melhoria das condições de trabalho de nossa
atividade junto aos órgãos governamentais, itens que apenas Associações legitimamente
constituída há décadas e muito atuantes podem lhe garantir!
Para adquirir o plano jurídico envie e-mail para sua associação a partir de 01 de março:
Abav SP: financeiro.sp@abav.com.br
Aviesp: financeiro@aviesp.org.br

