
 
TERMO DE ADESÃO 

Por meio deste termo, você está contratando 
os serviços da Ren9ve Academia, nas condições 
abaixo. 
Serviços: A Ren9ve Academia presta serviços 
relacionados à prática de exercícios físicos, 
incluindo orientação, espaço e equipamentos. 
Normas de Utilização dos Serviços: Ao assinar 
este termo, você confirma que leu e está de 
acordo com as Normas de Utilização dos 
Serviços.  Essas normas poderão ser alteradas a 
qualquer momento, a critério exclusivo da 
Ren9ve Academia e estarão sempre disponíveis 
no website www.ren9veacademia.com. 
Benefícios dos Planos: Ao assinar este termo, 
você confirma que leu e está de acordo com a 
Lista de Benefícios dos Planos, que é 
disponibilizada por meio dos mesmos canais 
indicados no item anterior. 
Responsabilidades: A Ren9ve Academia é 
responsável pela segurança dos serviços, 
equipamentos e instalações disponibilizados. 
Menores: Os menores de 18 (dezoito) anos 
assinam este instrumento juntamente com seu 
responsável legal, respondendo este, 
solidariamente, por seus atos, omissões e 
obrigações. 
Prazo: Este contrato tem prazo definido a partir 
da data de contratação dos serviços. 
Manutenção anual: O valor da manutenção 
anual será cobrado uma vez ao ano. 
Pagamento: Aderindo a este contrato, você 
autoriza a Ren9ve Academia a debitar, 
automaticamente, no cartão de crédito, caso 
esta tenha sido sua escolha, os valores 
previstos no contrato, os quais compõem o 
preço dos serviços. No caso de pagamento por 
boleto. Esses deverão ser pagos na data 
prevista, acarretando juros e multa após o 
vencimento. Inadimplência superior a 60 dias 
causará em cancelamento automático da 

matrícula, sem tirar o ônus das condições do 
cancelamento. 
Reajuste: Os valores previstos no contrato 
serão reajustados a cada 12 (doze) meses, a 
contar da data do início da vigência do plano 
pela variação do IGP-M acumulado no ano 
anterior. 
Férias: Fica facultado ausentar-se por um 
período de até 30 dias conforme o beneficio do 
plano contratado. Para ausência superior a 30 
dias será somente permitida em caso de 
problemas de saúde, devendo ter comprovação 
por meio de atestado médico. 
Transferência: Poderá ser feita a terceiros, a 
transferência de créditos restantes. Será 
indispensável à realização da avaliação para o 
beneficiário. A taxa de transferência fica 
estabelecida no valor único de R$ 90,00. 
Cancelamento: Para efeito de cancelamento 
será cobrada multa de 10% do valor restante do 
contrato, a qual não será devida somente em 
caso de morte, invalidez permanente 
comprovada ou interdição. Em caso de 
descumprimento de outras obrigações, tanto 
você como a Ren9ve Academia poderá rescindir 
o contrato imediatamente. 
Reembolsos: Nos casos de cancelamento em 
que for devido reembolso pró-rata, a devolução 
ocorrerá no prazo máximo de 30 dias após a 
solicitação de cancelamento. 
Declaração de saúde: Aderindo a este contrato, 
você declara, neste ato estar em plenas 
condições de saúde, apto a realizar atividades 
físicas, e não portar nenhuma moléstia 
contagiosa que possa prejudicar os demais 
frequentadores da academia. Você se 
compromete a realizar periodicamente as 
devidas avaliações médicas, que atestem sua 
condição, aptidão e liberação para a prática de 
exercícios físicos, observando as orientações 
médicas sob sua conta e risco.

 


