
Pelo presente instrumento particular, de um lado, a MUNDI CORRETORA DE SEGUROS LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 608942500001-44, sediada à rua Bernardino de Campos nº 511, 
centro, em Capão Bonito-SP, doravante designada simplesmente como ADMINISTRADORA, e de outro lado 
o(a) Cliente acima qualificado(a), doravante designado(a) simplesmente como ASSOCIADO, têm entre si justo e 
contratado o quanto segue: 
 
O ASSOCIADO, mediante o aceite do presente instrumento, adere integralmente ao Cartão de Desconto e Benefícios 
da ADMINISTRADORA - CARTÃO ECONOMIA FAMILIAR, se comprometendo a respeitar os termos e condições a 
seguir descritos, manifestando, assim, anuência e plena concordância em relação às seguintes cláusulas: 
 
 I – DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objetivo a adesão do ASSOCIADO ao Cartão de Desconto e 
Benefícios da ADMINISTRADORA, empresa apta a disponibilizar ao ASSOCIADO descontos e benefícios em 
consultas médicas, exames ambulatoriais, procedimentos médicos, compra de produtos e aquisição de serviços, desde 
que tais consultas, exames, procedimentos, produtos e serviços sejam disponibilizados por pessoas físicas e/ou 
jurídicas integrantes da rede de parceiros da ADMINISTRADORA. A relação de credenciados poderá sofrer alterações 
à critério da ADMINISTRADORA e sem prévia comunicação aos ASSOCIADOS, que poderão consulta-la através dos 
seguintes telefones:15-3542-4732 e 15-997139494.  

                                                                     : 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O inadimplemento parcial ou total do ASSOCIADO o impede automaticamente, 
independentemente de quaisquer notificações, de usufruir de desconto e benefícios mencionados nesta cláusula. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O CARTÃO ECONOMIA FAMILIA não é um plano de saúde ou de seguro saúde, não se 
obrigando a ADMINISTRADORA a  intermediar consultas, exames, procedimentos e cirurgias em caso 
de urgência/emergência. 
  
II – DA ADESÃO 
CLÁUSULA SEGUNDA – A efetivação da adesão ao Cartão de Desconto e Benefícios da ADMINISTRADORA, que 
habilita e qualifica o ASSOCIADO e seus dependentes  a usufruir de desconto e benefícios mencionados na cláusula 
primeira (acima), ocorrerá a partir do momento em que o ASSOCIADO efetuar o pagamento da taxa de adesão, na 
importância descrita na divulgação comercial do cartão, perdurando pelo pagamento mensal das parcelas 
subsequentes. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para aderir ao programa, a pessoa física deverá ser maior de 18 anos e portar seu 
CPF/MF válido. 
  
III – DA MENSALIDADE 
CLÁUSULA TERCEIRA – Depois de 12 (doze) meses após o pagamento da taxa de adesão (cláusula segunda) e dos 
pagamentos mensais,, o ASSOCIADO poderá optar pela renovação da sua adesão, pagando novamente a taxa de 
adesão, com o valor vigente na época de mencionada renovação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O ASSOCIADO que não efetuar o pagamento da taxa de adesão no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar do término dos 12 (doze) meses após o pagamento da primeira taxa de adesão (cláusula 
segunda), ocasionará a rescisão do presente termo, independentemente de quaisquer notificações, ficando impedido 
de usufruir de desconto e benefícios mencionados na cláusula primeira. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da taxa de adesão ao titular é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), devendo ser pago 
dentro do vencimento estipulado, bem como o mesmo valor mensal  até o término co contrato. 
  
IV – DA RESCISÃO 
CLÁUSULA QUARTA – Fica facultada ao ASSOCIADO a solicitação de rescisão do presente termo, mediante simples 
manifestação de vontade por meio de notificação escrita, sem qualquer ônus, desde que não tenha usufruído dos 
descontos junto à rede conveniada. Em ocorrendo a rescisão por inadimplência ou desinteresse do associado, será 
devida pelo mesmo uma multa de 50% (cinqüenta por cento)do valor do contrato a favor da ADMINISTRADORA . 
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V – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA QUINTA – O presente instrumento não estabelece qualquer forma de vínculo trabalhista ou sociedade 
entre as partes, não decorrendo, desta forma, qualquer tipo de responsabilidade, solidária ou subsidiária, pelas 
obrigações decorrentes deste instrumento, isentando a ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade pela 
qualidade e/ou eventuais defeitos dos produtos ou serviços fornecidos pelos parceiros da rede conveniada. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ADMINISTRADORA poderá realizar mudanças administrativas relacionadas ao objeto 
deste contrato, INCLUSIVE NO TOCANTE À ALTERAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS INTEGRANTES 
DA REDE DE PARCEIROS. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os DEPENDENTES do ASSOCIADO eventualmente qualificados no corpo deste 
instrumento terão direito a idênticos descontos e benefícios em consultas médicas, exames ambulatoriais, 
procedimentos médicos, compra de produtos e aquisição de serviços adquiridos pelo ASSOCIADO, desde que 
rigorosamente cumpridas as obrigações de pagamento assumidas pelo ASSOCIADO nesta minuta. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O ASSOCIADO deverá comunicar FORMALMENTE a ADMINISTRADORA sempre que 
ocorra alguma mudança no seu cadastro como troca de telefone celular, endereço, e-mail, dentre outras. 
PARÁGRAFO QUARTO - Será cobrado do Associado um valor adicional relativo à emissão de cartões adicionais para 
seus dependentes. 
 
VI – DO FORO 
 
CLÁUSULA SEXTA – O foro eleito para dirimir questões oriundas a este contrato é o da comarca de Capão Bonito, 
Estado do São Paulo, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de idêntico teor. 
 
 
***Capão Bonito de 2018 
 
***Data do aceite digitalizado  pelo cliente no site www.cartãoeconomiafamiliar.com 
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