Termo de Matrícula Plano Just
Através deste termo você está contratando os serviços da Just Fit nas condições abaixo discriminadas.
Serviços: A Just Fit presta serviços relacionados à prática de exercícios físicos, incluindo orientação, espaço e
equipamentos, conforme regulamento interno.
Promoções e Vantagens: A Just Fit oferece condições especiais e vantagens promocionais em planos específicos. As
vantagens são promocionais e variáveis de acordo com o plano, unidade e ocasião da compra. Essas vantagens estarão
disponíveis nas unidades, no website e serão enviadas automaticamente ao seu endereço de e-mail ou SMS informado
no ato da matrícula.
Promoção Treine Mais Pague Menos: Ao aderir a Promoção Treine Mais Pague Menos, você pagará a primeira e a
terceira mensalidade, equivalente ao valor do plano contratado, conforme descrito nos valores do plano acima. Em
contrapartida receberá à isenção do valor equivalente a segunda mensalidade. Condição válida apenas para novas
vendas realizadas nos termos e demais condições a seguir:
I)

Promoção com início em 01 de fevereiro 2021 e data final em 28 de fevereiro 2021 (conforme disponibilização das
unidades).

II)

Todas as demais cobranças previstas em contrato (taxa de manutenção, multas, etc.) serão integralmente
mantidas.

III) Promoção não cumulativa e vinculada a permanência mínima de 03 (três) meses. Esse prazo mínimo é uma
condição ao benefício, e não se confunde com o prazo contratual que é de 12 (doze) meses.
IV) Caso haja cancelamento durante o período de permanência mínima de 03 (três) meses, os valores das isenções
concedidas serão cobrados juntamente com quaisquer outros valores devidos no momento do cancelamento (taxa
de manutenção, multa).
V)

Essa promoção não é válida para clientes com débito anterior em aberto ou que tiveram seu plano cancelado por
violação das normas de utilização. Consulte unidades participantes.

Regulamento Interno: Ao assinar este termo, você declara e confirma que leu e está de acordo com o Regulamento
Interno das unidades, as quais complementam este termo, integram o contrato e constam do website: www.justfit.com.br .
Esse regulamento estará disponível na sua unidade e será informado no ato da matrícula. Essas normas poderão ser
alteradas a qualquer momento, a critério exclusivo da Just Fit, e estarão disponíveis nas unidades e no website:
www.justfit.com.br.
Menores: Os menores de 18 (dezoito) anos assinam este instrumento juntamente com seu responsável legal, respondendo
este, solidariamente, por seus atos, omissões e obrigações.
Pagamento: Aderindo a este contrato você autoriza a Just Fit a debitar automaticamente em conta corrente ou cartão de
crédito o valor correspondente ao preço dos serviços discriminados no preâmbulo deste termo. Os pagamentos são
devidos independente de frequência do aluno, uma vez que as instalações e os serviços estarão disponíveis. A autorização
aqui concedida é irrevogável e terá validade enquanto existirem valores a serem pagos. Caso você tenha optado por
pagamento em dinheiro, o valor total do contrato deverá ser pago à vista, já que a opção de pagamento parcelado somente
está disponível para as modalidades de débito em conta corrente ou cartão de crédito.
Matrícula: A taxa de matrícula remunera os custos para realização da inscrição e cadastro do aluno e será cobrada
conforme estipulado no preâmbulo e no ato da matrícula, sem direito a restituição em caso de cancelamento.
Mensalidades: O valor das mensalidades corresponde a prestação dos serviços e será debitado antecipadamente no dia
estabelecido no preâmbulo.
Manutenção: A taxa de manutenção de R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos), será parcelado em
05 (cinco) vezes e debitada juntamente ao valor correspondente a mensalidade. Esta taxa remunera os custos das
instalações, manutenção dos equipamentos, limpeza e conservação, portanto, tem como origem a cobertura dos custos
inerentes à disponibilização dos serviços ao aluno, imediatamente a partir do momento de sua matrícula e, portanto, são
devidos independentemente do exercício integral do contrato. Deste modo, havendo a rescisão antecipada, os referidos
valores, quando já pagos pelo aluno, não são passíveis de reembolso, o que o aluno compreende e anui, nesta
oportunidade.

Reajuste: Os valores estabelecidos neste Termo serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses a contar da data
de início da vigência do plano pela variação do IGPM-FGV acumulada no período.
Atraso no pagamento: No caso de atraso no pagamento será cobrada multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês sobre o valor devido.
Prazo: Este contrato tem prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, renovado automaticamente por iguais
períodos. A cada renovação passarão a vigorar as condições e regras do Termo de Adesão que estiverem vigentes na
data da renovação, disponíveis no site www.justfit.com.br e no quadro de documentos da sua unidade. Ao final do período
contratado, caso não haja concordância com as novas regras e condições, o Aderente poderá solicitar o cancelamento do
contrato, observadas as condições estipuladas na cláusula de cancelamento.
Cancelamento: O contrato poderá ser cancelado, a qualquer momento, sem a cobrança da taxa de cancelamento, e
deverá ser solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da próxima cobrança da mensalidade, em qualquer
unidade Just Fit. Se a contratação for pela internet, o cancelamento poderá ser solicitado em até 7 (sete) dias da data da
matrícula. Atraso superior a 30 (trinta) dias na confirmação do pagamento acarretará a rescisão automática do contrato, a
critério da Just Fit. Em caso de descumprimento de outras obrigações, tanto o aluno, como a Just Fit poderão rescindir
este contrato imediatamente.
Cancelamento: O contrato poderá ser cancelado, a qualquer momento, sem a cobrança da taxa de cancelamento, e deverá
ser solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da próxima cobrança da mensalidade, em qualquer unidade
Just Fit. Se a contratação for pela internet, o cancelamento poderá ser solicitado em até 7 (sete) dias da data da matrícula.
Atraso superior a 30 (trinta) dias na confirmação do pagamento acarretará a rescisão automática do contrato, a critério da
Just Fit. Em caso de descumprimento de outras obrigações, tanto o aluno, como a Just Fit poderão rescindir este contrato
imediatamente.
Reembolsos: Nos casos em que for devido qualquer reembolso, a devolução ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a sua solicitação e verificação, devendo o reembolso ser feito da mesma maneira que fora realizado o pagamento.
Trancamento/extensão: O aluno poderá efetuar o trancamento de seu plano por uma única vez durante os 12 (doze)
meses de contrato, podendo este período, a sua escolha, variar de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 30 (trinta) dias.
Após o término dos 12 (doze) meses, o contrato será prorrogado pelo período correspondente ao de efetivo trancamento.
Cobrança: O aluno declara que autoriza e ficará facultado à Just Fit contratar empresa terceira, devidamente habilitada
e em conformidade com a legislação brasileira para efetuar o arquivamento de documentos de forma segura e efetuar as
cobranças pendentes, sendo esta sub-rogada nos direitos judiciais e administrativos.
Responsabilidades: A Just Fit se responsabiliza pela segurança dos equipamentos e instalações disponibilizados e pela
orientação prevista no Regulamento Interno.

Declaração de saúde: O Aderente declara, neste ato estar em plenas condições de saúde, apto a realizar atividades
físicas. O Aderente 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. Nas
cidades onde a apresentação de atestado médico for obrigatória por lei, somente será permitida a prática de atividade
física após apresentação do mesmo.
Assinatura Eletrônica: As partes reconhecem, também, a validade das assinaturas em formato eletrônico, no qual
concordam e reconhecem ser expressão da vontade, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, desde que
respeitados todos os trâmites legais exigíveis para tal ato, sendo que a CLIENTE declara, neste ato, que o e-mail indicado
no preâmbulo do presentes instrumento são verdadeiros, intransferível e pessoal, sendo de uso único e exclusivo deste.
Documentos Anexos: Os documentos descritos a seguir fazem parte integrante do presente instrumento: Anexo I –
Regulamento Interno.
Autorização de Uso de Imagem e Voz: O aluno autoriza o uso de sua imagem e voz pela Just Fit, a título gratuito, em
fotos, vídeos e documentos, para serem utilizados exclusivamente em campanhas promocionais e institucionais, e nos
meios de comunicação da Just Fit, sejam essas destinadas à divulgação interna ou ao público em geral.
Contratação eletrônica: A adesão ao presente termo poderá ser feita eletronicamente, por meio do website da Just Fit ou
outro formato a ser oportunamente indicado. O aluno manifesta ciência e concorda, desde já, com a coleta e o
armazenamento de seus dados biométricos e informações pessoais.
Consentimento para o Tratamento de Dados: O aluno manifesta, de forma livre e inequívoca, o seu consentimento para
que a Just Fit trate seus dados pessoais necessários para a prestação de serviços da Just Fit, envolvendo coleta, registro,
utilização, armazenamento, tratamento e compartilhamento. A Just Fit garantirá o sigilo total das informações fornecidas
pelo aluno, estabelecendo regras sobre cada aspecto do tratamento.

O aluno declara expressamente estar ciente e de acordo:
i) Política de Privacidade. Com a Política de Privacidade disponível no endereço eletrônico www.justfit.com.br.
ii) Coleta de Dados Pessoais. Que no momento da realização da matrícula pelo aluno, a Just Fit solicitará as seguintes
informações relativas ao aluno:
(a) Dados Pessoais: nome completo, CPF; carteira de identidade; data de nascimento; endereço; sexo; telefone; e-mail;
dados do questionário Sobre Você; dados bancários (“Dados Pessoais”), declarando que os Dados Pessoais podem ser
tratados em conformidade com a Política de Privacidade;
(b) Dados Sensíveis: informação médica e de saúde, dados biométricos e sexuais (“Dados Pessoais Sensíveis”),
declarando que os Dados Pessoais Sensíveis podem ser tratados para finalidades especificas (elaboração de treinos
personalizados ao aluno, identificação do aluno na recepção da Just Fit, etc.)
Em caso de dúvidas sobre a Política de Privacidade, entre em contato pelo Fale Conosco disponível no endereço eletrônico
https://justfit.com.br/fale-conosco/
Foro: As partes elegem o Foro de São Paulo para dirimir quaisquer questões que surjam em relação ao presente
instrumento, de maneira irrevogável e irretratável.
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