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TERMOS E CONDIÇÕES 

 

 

Ao abrigo da parceria entre o Banco Keve, a VISA e a cadeia de Hotéis e Resorts Jumeirah, o Banco 

disponibiliza um leque de descontos nas estadias e actividades, até dia 31 de Dezembro de 2022. 

 

 

Caso seja Cliente Visa, encontre abaixo informações detalhadas a respeito dos descontos oferecidos: 

Rede de hotéis: Jumeirah Hotels & Resorts  

Países: Emirados Árabes Unidos, Maldivas, Reino Unido, Espanha, Koweit e Omã 

Oferta: até 25% de desconto em reservas de quartos e suítes1 

Cartões elegíveis: Todos os Clientes do Banco Keve que disponham de um Cartão Visa válido 

Nº de adesões permitidas: Múltiplas 

Validade: até 31 de Dezembro de 2022, salvo indicação contrária 

Termos e condições gerais: 

• As reservas devem ser feitas até 72 horas de antecedência; 

• 31 de Dezembro de 2022 é a última data para se efectuar as reservas; 

• O desconto exclui feriados e épocas festivas (cada hotel tem a sua própria política, no entanto, 

de forma geral, consideram-se as datas comemorativas de carácter internacional e datas 

comemorativas alusivas aos Emirados Árabes Unidos); 

• O desconto não é válido durante promoções especiais; 

• O desconto não é válido para grupos;  

• 1O desconto é válido apenas para os titulares dos Cartões, acompanhado dos seus familiares; 

• O pagamento deve ser exclusivamente efectuado através do Cartão visa; 

• O desconto não é válido se os hóspedes dividirem a conta ou pagarem com outros Cartões; 

• O Cartão Visa deve ser mostrado no check-in e check-out; 

• O Grupo Jumeirah tem o direito de alterar os termos e condições sem aviso prévio. 
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Link para reservas: https://www.jumeirah.com/en/offers/global-offers/visa-

offers?utm_source=PUBLISHER_NAME&utm_medium=display-banner&utm_campaign=visa-jan-2022-

global-offer 

 

No acto da realização da sua reserva, deve contactar e confirmar junto ao Hotel os termos e 

condições vigentes. 

 

O Banco Keve esclarece que não se responsabiliza por quaisquer alterações às condições apresentadas 

neste documento. 

 

Conheça outras promoções do nosso parceiro VISA em Visa Offers and Perks | VISA . 

 

Desejamos-lhe uma óptima estadia. 

 

BANCO KEVE, 

O BANCO À SUA MEDIDA 
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