
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ADESÃO

Matrícula nº__________________ Data: ______/______/______
Cliente/Responsável Legal:___________________________________________________________________________
CPF:______________________________________________     

Pelo presente contrato particular que fazem entre si, de um lado, POZAS FITNESS ACADEMIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº  22.427.274/0001-02, com sede nesta Cidade,   
doravante denominada simplesmente “ACADEMIA” e, do outro lado, o Contratante acima qualificado, doravante denominado simplesmente “CLIENTE”, têm, entre si, como 
justas  e contratadas  as  seguintes  cláusulas  e  condições  constantes  do  presente  contrato  por  adesão:

1)OBJETO: O objeto do presente contrato é a utilização das dependências da ACADEMIA para a prática de atividades físicas conforme o plano acima indicado, com a 
coordenação e supervisão de seus  profissionais.
§ 1º – O horário de funcionamento da ACADEMIA poderá sofrer alterações, bem como o quadro de atividades físicas oferecidas, de acordo com sua conveniência, sem que isso 
configure falha na prestação dos serviços. 
§ 2º - Ao CLIENTE será permitida a utilização do serviço de Personal Trainer desde que o profissional de educação física possua registro no CREF e seja cadastrado na 
ACADEMIA. A ACADEMIA não tem qualquer  ingerência  com  r e l a ç ã o  a o contrato  havido entre o cliente e o Personal Trainer, tanto interno quanto externo, escolhido pelo 
CLIENTE.

2)ADESÃO: Pelos serviços ora contratados, o CLIENTE pagará à ACADEMIA os valores sugeridos para a prática das atividades, de acordo com o plano escolhido, observando- 
se a forma, prazos, termos e condições de pagamento. Adicionalmente ao preço do plano escolhido, o CLIENTE pagará TAXA DE ADESÃO em que estão incluídos o acesso digital 
e a avaliação física.
§1º - Caso o CLIENTE, sem aviso prévio de, no mínimo, 12 (doze) horas à recepção da ACADEMIA, não compareça à avaliação física, no dia e hora marcados, fica ciente de que 
deverá arcar com todos os ônus da nova marcação, considerando-se a necessidade de mobilização dos profissionais competentes.
§2º Em caso de rescisão ou término do contrato, a matrícula permanecerá válida pelo prazo de 6 (seis) meses, sendo certo que após o término desse período o CLIENTE só 
poderá ingressar na ACADEMIA com o pagamento de nova TAXA DE ADESÃO.

3)O PLANO: O plano escolhido dá direito ao CLIENTE de participar das atividades contratadas, observadas as Normas Disciplinares Coletivas/Individuais da ACADEMIA, bem 
como os horários para prática das referidas atividades, número total de aulas e número máximo de praticante por aula.
Ao contratar seu plano por meio do website www.exatafit.com.br, a modalidade de pagamento será o  débito mensal com cartão de crédito - DCC até que o cliente solicite, por 
escrito, o cancelamento do plano, salvo no caso de contratação de um plano por prazo determinado. A validade do plano de serviços contratado é ininterrupta, conforme   a  sua 
duração, não comportando compensações por ausências, afastamentos e/ou impedimentos.

4)DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CLIENTE:
§1º - O CLIENTE estará obrigado ao pagamento do valor acordado, em conformidade com o plano escolhido, mesmo na eventualidade de não utilização dos serviços.
§2º - O CLIENTE fica ciente de que, quando o pagamento do plano for feito através de cheque, ocorrendo a devolução do referido título, este será reapresentado em 24 (vinte 
quatro) horas.
§3º -O CLIENTE que possuir idade inferior a 18 (dezoito) anos,  só poderá contratar com a ACADEMIA mediante assinatura de seu(s) representantes (s) legal (is).
§4º - Em atendimento à legislação em vigor, o cliente deve preencher o PAR-Q (Questionário de aptidão para atividade física) e o Termo de Responsabilidade para prática de 
atividade física e/ou apresentar atestado médico específico para prática da(s) atividade(s) contratada(s) e renová-los anualmente ou na periodicidade que vier a ser determinada 
pela lei aplicável.
§5º - O CLIENTE que, a qualquer título, der causa a qualquer dano ou prejuízo à academia, responderá pelos ônus decorrentes, sendo-lhe vedado o ingresso à academia enquanto 
não reparar o respectivo dano ou prejuízo, não tendo direito a reposição dos dias perdidos por essa razão.
§6º - É dever do CLIENTE disponibilizar uma foto em  seu  cadastro  assim como manter os dados nele constantes (endereço residencial, telefone, foto etc.) atualizados.
§7º - O CLIENTE autoriza sua imagem pela ACADEMIA, a qual poderá divulgar no site oficial, redes sociais, entre outros veículos, uma vez que esta tenha sido registrada nas 
instalações da ACADEMIA ou em evento externo com a presença da mesma.

5)DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: Pelos serviços ora contratados, o CLIENTE pagará à ACADEMIA os valores referentes à Adesão e ao plano de serviços escolhido, 
de acordo com a tabela de preços vigente na data da contratação, observando-se a forma, prazos, termos e condições de pagamento previstos neste contrato. 5.1) Ao contratar 
o seu plano pelo website www.exatafit.com.br ,  a forma de pagamento é o Débito em Cartão de Crédito – DCC, ou seja, é feito por meio do débito automático junto às 
administradoras de cartão de crédito, estando o CLIENTE sujeito às regras de pagamento das administradoras. 5.2) Na hipótese de a administradora do cartão de crédito não 
autorizar a liberação da quantia devida, o CLIENTE deverá comparecer à ACADEMIA imediatamente a fim quitar o débito em aberto, podendo ser permitido ao CLIENTE 
apresentar outra forma de pagamento aceita pela ACADEMIA para tal débito, devendo também neste momento o CLIENTE ratificar ou indicar um novo cartão de crédito, se for o 
caso. 5.3) Para o Plano DCC, considerando o seu prazo indeterminado, o valor dos serviços será reajustado na periodicidade mínima admitida em lei, atualmente anual, com base 
na variação positiva do Índice Geral de Preços – Mercado/IGP - M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, no caso de sua extinção ou de sua substituição por outro índice 
que melhor reflita a perda do poder aquisitivo da moeda nacional ocorrida no período. 5.4) O recebimento do valor pago pelo Plano DCC e seus adicionais é feito por meio do 
débito automático junto às administradoras de cartão de crédito, estando o CLIENTE sujeito às regras de pagamento das administradoras.

6)LICENÇA CONTRATUAL:
A validade do plano de serviços contratado pelo CLIENTE é ininterrupta, conforme a sua duração, não comportando compensações por ausências, afastamentos e/ou 
impedimentos. Excepcionalmente, o CLIENTE poderá solicitar, sempre por escrito e anteriormente ao período de afastamento, através de um Requerimento à Administração 
(disponível no site www.exatafit.com.br ou na Recepção da academia), a interrupção de seu plano de serviços por período predeterminado, respeitadas as condições abaixo e o 
número de dias ainda vigentes no contrato, NÃO SENDO PERMITIDOS PEDIDOS RETROATIVOS OU ADICIONAIS, independentemente do motivo alegado: a) Plano Trimestral - 
interrupção de 1 (um) único período de até 15 (quinze) dias corridos; b) Plano Semestral - interrupção de 30 dias corridos ou 2 (dois) períodos de até 15 (quinze) dias corridos ; c) 
Plano DCC (prazo indeterminado) - interrupção de 1 período de 30 dias a cada 6 meses de contrato – não ocorrendo o débito referente a este período desde que a interrupção seja 
solicitada com antecedência mínima de 15 dias da data prevista para a ocorrência do próximo débito. O Plano DCC somente poderá ser suspenso após a data do 3º débito no 
cartão de crédito.
§1º - LICENÇA MÉDICA - Em caso de licença médica, a ACADEMIA deverá ser informada até 48 (quarenta e oito) horas do início do afastamento, mediante apresentação de 
atestado na Recepção ou seu envio pelo site www.exatafit.com.br, sob pena  de,  não o fazendo, não haver prorrogação do plano correspondente ao período de afastamento.



7)CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO CLIENTE: O CLIENTE poderá, mediante prévia justificativa escrita através de um formulário denominado “Requerimento”, rescindir o 
presente contrato a  qualquer  tempo . No caso de rescisão manifestada pelo CLIENTE ou que este der causa, que for adepto dos planos com prazo determinado, os valores a 
serem devolvidos em razão da rescisão serão calculados sem os descontos aplicados aos referidos planos, sendo, portanto, aplicado o valor cobrado para o plano mensal como 
base de cálculo, não sendo considerado o cálculo pró- rata de dias não utilizados. No caso de rescisão em que o CLIENTE seja adepto do Plano Mensal, não haverá devolução dos 
valores pagos, mesmo que o CLIENTE tenha frequência limitada a 01 (um) dia.
§1º - Os cheques entregues à ACADEMIA ficarão sob custódia de instituição financeira, sendo necessários 30 dias úteis para o resgate dos mesmos, não podendo a ACADEMIA, 
em prazo inferior, garantir que não haja o depósito, sendo certo que ocorrendo o depósito o valor será reembolsado ao CLIENTE no prazo de 30 dias úteis.
§2º - As taxas rescisórias serão calculadas desconsiderando eventuais trancamentos.
O Plano DCC somente poderá ser cancelado após a data do 6º débito no cartão de crédito. O cancelamento, por qualquer razão, antes da data do 6º débito, implicará na aplicação, 
para efetivação do cancelamento, de pagamento de multa pelo CLIENTE de 30% sobre o valor que faltar para completar os 6 débitos. 9.3 ) A solicitação de cancelamento do plano 
DCC somente produzirá efeito decorrido o prazo de 15 (quinze) dias desde a sua formalização, ficando o contratante obrigado a fazer o pagamento da(s) mensalidade(s) 
respectiva(s) que porventura vencer(em) nesse período, independente da utilização efetiva do serviço.
O CLIENTE poderá desistir da contratação no prazo de 7 (sete) dias a contar da data de adesão ao presente Contrato (artigo 49 do CDC e artigo 5o do Decreto no 7.962/13). Nesta 
hipótese, nenhuma multa será cobrada do CLIENTE e quaisquer valores que porventura tenham sido debitados no cartão de crédito do CLIENTE serão estornados pela  
ACADEMIA,  conforme regras do cartão de crédito utilizado na contratação.

8)TRANSFERÊNCIA: AO CLIENTE é vedado transferir o presente contrato para terceiros sem a autorização prévia da ACADEMIA, que se reservará o direito de autorizar ou não  
a  transferência.
§1º - Para ser feita a transferência, se autorizada, o CLIENTE deverá estar em dia com suas mensalidades e não poderá reclamar resgate de cheques.
§2º – O novo cliente passará por todo o processo de adesão (acesso digital, avaliações física e médica), que estará obrigado a custear.
§ 3 º  –  O n o v o c l i e n t e r e c e b e r á c o m o c r é d i t os o s v a l o r e s a n t e r i o r m e n t e p a g o s , r e f e r e n t e s a o p e r í o d o n ã o u t i l i z a d o .
§4º – Se o plano gozar de condições especiais, convênios ou parcerias existentes entre a ACADEMIA e terceiros, o novo cliente não poderá usufruir de tais condições, caso não 
pertença ao grupo beneficiário.

9)RENOVAÇÃO E DESCONTOS: O presente Contrato será válido enquanto vigorar o plano escolhido pelo CLIENTE, considerando-se o contrato renovado automaticamente, nos 
casos em que o CLIENTE efetuar o pagamento referente à renovação do plano escolhido. A renovação deverá ser feita até a data do término do contrato. 
§1º Na oportunidade da renovação do contrato, o CLIENTE que desejar  poderá optar por outra modalidade de plano, conforme suas peculiaridades, sem que isso represente 
alteração das cláusulas do contrato.
§2º A ACADEMIA não está obrigada a manter os descontos, promoções e condições especiais, concedidas anteriormente, no momento da renovação do presente contrato.
§3º O plano DCC é renovado automaticamente por prazo indeterminado.

10)RESPONSABILIDADE: O CLIENTE deve seguir as orientações dadas pelo profissional de educação física para a prática das atividades físicas contratadas, caso contrário 
será de sua inteira e única responsabilidade quaisquer alterações orgânicas ou físicas, contusões e/ou lesões e, ainda, dano de qualquer espécie que porventura venha  a  sofrer. 
Da mesma forma ocorrerá nas atividades físicas externas, promovidas pela academia, tais como  corridas,  caminhadas, e outras.   Nestes  casos, a ACADEMIA estará isenta 
de qualquer  responsabilidade.

11)A ACADEMIA não se responsabiliza pela guarda e integridade de objetos deixados no interior de suas instalações (salas de aula, vestiários, lanchonete, etc.), uma vez que o 
objeto do contrato é a prestação de serviços para prática de atividades físicas, e não a guarda de objetos pessoais. A ACADEMIA disponibiliza armários com chaves, sem, no 
entanto, responsabilizar-se pelos objetos neles deixados. O cliente declara-se ciente que deverá esvaziar o armário disponibilizado gratuitamente após a sua utilização, sob pena 
de ser este aberto e seu conteúdo removido para o setor de achados e  perdidos,  sem aviso prévio.

12)NOVAÇÃO: A tolerância ou o não exercício, pela ACADEMIA, de quaisquer direitos a ela assegurados neste contrato ou na lei em geral não importará em novação ou 
renuncia a qualquer desses direitos, podendo a ACADEMIA exercê-los a qualquer tempo.

O CLIENTE declara ter recebido cópia do presente instrumento e tomado conhecimento do Regimento Interno da ACADEMIA e obriga-se a respeitá-los, bem como as demais 
normas de conduta, reconhecendo serem elas importantes para o bom funcionamento da relação estabelecida entre partes contratantes e a coletividade.
Parágrafo Único – A ACADEMIA reserva-se o direito de suspender ou rescindir o presente contrato caso o cliente pratique condutas não condizentes com os princípios de boa 
educação e normas internas da ACADEMIA.    

As partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro como o único competente para dirimir eventuais questões resultantes da interpretação ou  
execução do presente contrato.

Assinatura Cliente/Responsável Legal:  _________________________________________      

Nome Cliente:____________________________________________________
 
Academia:_______________________________________

Testemunhas: 1)______________________________________       2)___________________________________
                              RG: CREF 0181  -  CPF: 895122607-78         RG: 06655755-4 - IFP  -  CPF: 741925077-49
                                                                   


