
 
TERMO DE MATRICULA – MENSAL AVULSO, TRIMESTRAL OU SEMESTRAL 

 

 

Através deste termo você está contratando os 
serviços da INOVAÇÃO ACADEMIA nas condições 
abaixo discriminadas. 

 Serviços: A INOVAÇÃO ACADEMIA presta 
serviços relacionados à prática de exercícios físicos, 
incluindo nesse termo o serviço de MUSCULAÇÃO e 
orientação, espaço e equipamentos, conforme 
regulamento interno. 

Outros serviços: Esse termo não adere às 
aulas coletivas disponibilizadas pela academia, como 
ginástica, wifi, avaliação física e outras. Podendo esses 
serviços ser adquiridos diretamente na recepção. 

Regulamento Interno: Ao assinar este termo, 
você declara e confirma que leu e está de acordo com 
o Regulamento Interno dos serviços, as quais 
complementam este termo, integram o contrato e 
constam nas dependências da academia. Esse 
regulamento também será enviado automaticamente ao 
seu endereço de e-mail no ato da matrícula.  

Menores: Os menores de 18 (dezoito) anos 
assinam este instrumento juntamente com seu 
responsável legal, respondendo este, solidariamente, 
por seus atos, omissões e obrigações, autorizando-os à 
prática das atividades físicas pretendidas. 

Pagamento: Aderindo a este contrato você 
deve realizar o pagamento diretamente na INOVAÇÃO 
ACADEMIA no ato da matricula de acordo as 
condições estipuladas na data de assinatura desse 
termo. Os pagamentos são devidos independentes de 
frequência, uma vez que as instalações e os serviços 
estarão disponíveis. E deve estar sempre em dia, caso 
contrário a academia poderá bloquear o acesso até a 
quitação dos débitos. A não contestação de forma 
expressa em até 7 (sete) dias da adesão caracteriza 
concordância com os termos e condições ora 
contratados.  

Reajuste: Os valores aqui estabelecidos 
serão sempre reajustados automaticamente, após o 
período do final do contrato podendo ser de 1 mês para 
mensal, 3 meses para o trimestral ou 6 meses para o 
semestral, contados da data de início deste termo. Ou 
de acordo com regras da academia. 

Atraso no pagamento: No caso de atraso no 
pagamento será cobrada multa de 10% e juros de mora 
de 1% ao mês sobre o valor devido. O atraso superior a 
60 (sessenta) dias na confirmação do pagamento 
acarretará a rescisão automática do contrato, sendo 
que o contratante fica obrigado a pagar pelos meses 
devidos (atraso), mesmo não frequentando as 
dependências da academia.   

Prazo: Este contrato tem prazo de 1 mês para 
plano mensal avulso, 3 meses para o plano trimestral e 
6 meses para o plano semestral, renovado 
automaticamente por iguais períodos, passando a 
vigorar as condições e regras que estiverem presentes 
na data da renovação. Ao final do período contratado, 
caso não haja concordância com as novas regras e 
condições, o contratante deverá solicitar o 
cancelamento do contrato, observadas as condições 
estipuladas na cláusula de cancelamento. 

Cancelamento: O cancelamento deverá ser 
solicitado com antecedência por e-mail ou escrito e 
pessoalmente na recepção da academia e não 
podendo ser feita de forma verbal com funcionários da 
academia ou por whatsapp. Em caso de cliente fazer 
cancelamento antes de 50% do tempo de contrato será 
cobrado multa no valor de R$35,00 (trinta e cinco 
reais). Em caso de descumprimento de outras 
obrigações, tanto o Contratante como a INOVAÇÃO 

ACADEMIA poderão rescindir este contrato 
imediatamente.  

Reembolso: Nos casos em que for devido 
qualquer reembolso, a devolução ocorrerá no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após a sua solicitação, 
devendo o aderente informar um número de conta 
bancária para depósito do valor a ser reembolsado. E o 
valor de reembolso será calculado com base no valor 
do plano mensal avulso vigente. 

Trancamento/transferência: O  plano mensal 
avulso não tem direito a trancamento, trimestral tem 
direito a um trancamento de até 7 (sete) dias e 
semestral o direito de trancamento de até 20 (vinte) 
dias, devendo ser solicitado em um único pedido e não 
podendo ser parcionado/dividido durante o contrato. A 
solicitação deve ser feita por e-mail ou escrito e 
pessoalmente na recepção da academia. Não podendo 
ser feita de forma verbal com funcionários da academia 
e nem whatsapp. E não é permitido fazer a 
transferência de qualquer plano para outra pessoa. 

Cobrança: Fica facultado à INOVAÇÃO 
ACADEMIA contratar empresa terceira para efetuar o 
arquivamento de documentos e cobranças, sendo esta 
sub-rogada nos direitos judiciais e administrativos.  

Responsabilidades: A INOVAÇÃO 
ACADEMIA se responsabiliza pela manutenção dos 
equipamentos e instalações disponibilizados e pela 
orientação prevista no Regulamento Interno. 

Declaração de saúde: O contratante 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. O contratante 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. 

Plano Contratado: 

MENSAL (   )   TRIMESTRAL (     ) SEMESTRAL (   ) 

 


