
CONTRATO DE ADESÃO DO USUÁRIO
CONVÊNIO TERRA CARD - AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO/DÉBITO

Empregador / Organização:

CNPJ/CPF

Contratante

End. Completo

Bairro

Banco: 

Matrícula

Cartão Adicional 1

Cartão Adicional 2

CEP Cidade UF

RG Orgão Expedidor CPF Data de Nascimento          /        /

Conta Corrente:

Limite Mensal - R$ Produto Código

Telefone (DDD)

NÚMERO DO CONTRATO

CONDIÇÕES DO CONTRATO

I - Através do presente, as partes qualificadas acima passam a integrar o sistema de CONVÊNIO TERRA CARD. O Contratante assume o compromisso de saldar as dívidas contraídas através do 
sistema, bem como a taxa de manutenção, mensalidades do cartão  e/ou sistema  , através de consignação em folha de pagamento, ou débito em conta corrente salarial, conforme acima.

II - O Contratante que, em qualquer tempo, desejar cancelar seu cartão e consequentemente seu convênio, deverá comunicar previamente a TERRA CARD , através do pessoal da empresa 
empregadora, área da consignatária da organização contratada/conveniada, por escrito, para que não mais proceda ao desconto relativo à taxa manutenção/mensalidade do seu cartão, ou 
diretamente ao TERRA CARD . Caso o usuário tenha a iniciativa de cancelar o contrato, arcará com a despesa de cancelamento por cartão no valor equivalente a duas vezes a taxa de 
manutenção. O cartão será cancelado no caso de inadimplemento ou do uso inadequado e/ou fraudulento do cartão e de qualquer dos serviços do SISTEMA TERRA CARD , sem prejuízo da 
cobrança e demais sanções jurídicas. A obrigação do contratante recai também sobre os atos de usuários de cartão adicional afiliados ao sistema por conta e responsabilidade do Contratante.

III - O Contratante poderá aderir a outros produtos e serviços prestados por terceiros, autorizando o débito, conforme parágrafo primeiro. Declara ainda ter pleno conhecimento que tais produtos e 
serviços serão de responsabilidade exclusiva de seus prestadores junto ao Contratante, não vinculando contratada sob nenhuma hipótese  prestados diretamente pelas empresas respectivas, 
as quais responsabilizam exclusivamente pelos serviços e/ou benefícios e demais obrigações decorrentes.  

RG Orgão Expedidor CPF Data de Nascimento            /        /

RG Orgão Expedidor

IV - O Contratante se obriga a usar o CARTÃO TERRA CARD dentro dos limites de crédito autorizados, respondendo por sanções jurídicas e riscos provenientes do inadimplemento ou do uso 
inadequado do CARTÃO TERRA CARD. A obrigação do contratante recai também sobre os atos de usuários de cartão adicional afiliados ao sistema por conta e responsabilidade do Contratante.

V - O Contratante autoriza a contratada a negociar o pagamento total e antecipado de seu dispêndio com o lojista ou prestador de serviços da rede fornecedora do SISTEMA TERRA CARD / 
TERRA CARD CLUB.

VI - Na hipótese de não se proceder ao desconto em folha de pagamento/ conta salário, ou de descumprimento por parte do Empregador / Consignatário, das obrigações que o Contratante 
assumiu, por si e pelos usuários por ele autorizados à portar cartão adicional, perante os fornecedores da rede TERRA CARD ou em caso de utilização inadequada do CARTÃO TERRA CARD, o 
Contratante autoriza e aceita desde já a emissão de Título de Crédito representativo de valores despendidos através de compra ou prestação de serviços contratados na Rede Fornecedora, 
assim como a cobrança de juros de mora, correção monetária, tarifas e demais encargos por cobrança, incluindo honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do débito.

VII - As comunicações relativas a este contrato, que venha implementar alterações futuras, passarão a fazer parte integrante deste contrato que se efetivarão pela continuidade do uso do 
CARTÃO TERRA CARD, caso não haja recusa por 30 (trinta) dias após a comunicação, independente de anuência expressa, podendo, inclusive, ser a comunicação destinada à empresa 
empregadora que se encarregará de repassar aos contratantes da melhor forma. Poderá também ser feita em jornal de circulação local, no extrato enviado ao usuário e/ou em correspondência 
destinada ao usuário.

VIII - O usuário obriga-se a informar ao TERRA CARD , quaisquer mudanças de endereço residencial e/ou outros dados de natureza cadastral.  

IX - A CONTRATADA ficará isenta de qualquer e eventual indenização por falha decorrente de casos fortuitos, força maior e intempéries da natureza, bem como as de natureza estritamente 
técnica que dependam de recursos oferecidos por terceiros, tais quais meios de comunicação, transmissão de dados, cabos e linhas telefônicas ou por outros motivos que não tenha participação 
efetiva no dano.

X - As informações cadastrais do CONTRTANTE em decorrência deste contrato passarão a fazer parte do banco de dados da CONTRATADA, por tal motivo e desde já o CONTRATANTE autoriza 
a utilização destes dados para promoção de ações comerciais que otimizem os resultados dos serviços prestados pela CONTRATADA.

XI - O cancelamento por parte da empresa empregadora/consignataria e/ou pelo TERRA  CARD, do Contrato de Prestação de Serviços para Administração de Convênio, ensejará imediatamente 
o cancelamento deste contrato independente de formalização de rescisão do mesmo, visto tratar-se de contrato acessório.

XII - O valor relativo à contribuição para o ressarcimento de despesas administrativas da contratada no Sistema de Convênio, atribui-se, nesta data, a quantia de 

R$                                                   (  _____________________________________________________________________  ). O valor será reajustado anualmente de acordo com a variação

O valor será reajustado anualmente de acordo com a variaçãodo IGP-FGV, ou outro índice vigente. O valor será cobrado a partir da data/mês da integração no Sistema de Convênio TERRA 
CARD.
Parágrafo Primeiro: O Contratante autoriza a Contratada a cobrar ou debitar o valor das prestações de serviços adicionais próprios e de terceiros. Benefício______________________________

______________________________________________R$                                                    (__________________________________________________________________________).

Parágrafo Segundo: O Contratante autoriza o desconto relativo à taxa de prestação de serviços de comunicação, nas compras cujos valores sejam inferiores ao mínimo estipulado pela 
contratada a cada transação.
Declaro ter lido e concordar com as cláusulas acima.

_________________________________________________,_______/_______/_______             Assinatura do Contratante:___________________________________________________

Cargo / Função: Data Admissão:

Agência: 

Parentesco:

CPF Data de Nascimento            /        / Parentesco:

card
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