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TERMO DE ADESÃO PLANO DE ATIVIDADES FÍSICAS 
Por meio deste termo, você está contratando os serviços da FF ACADEMIA, nas condições abaixo: 
Serviços: A FF ACADEMIA presta serviços relacionados à prática de exercícios físicos, incluindo orientação, espaço e 
equipamentos. (exceto espaços ou aulas terceirizados) 
 
Normas de Utilização dos Serviços: Ao assinar este termo, você confirma que leu e está de acordo com as Normas de 
Utilização dos Serviços, cuja cópia foi entregue em mãos no ato da matricula. Essas normas poderão ser alteradas a 
qualquer momento, a critério exclusivo da FF ACADEMIA e estarão sempre disponíveis nas unidades e no website 
www.ffacademia.com.br. 
 
Funcionamento: A FF Academia funcionará nos dias e horários divulgado em seu site ou murais internos, os doze (12) 
meses do ano. Ela estará fechada durante os feriados municipais, estaduais e federais ou suas emendas; às segundas-
feiras de Carnaval; bem como por 10 dias, para manutenção e reforma, no período compreendido entre o Natal e o Ano 
Novo, períodos estes que estão incluídos no prazo de duração dos planos, cabendo à FF Academia comunicar qual o 
período exato dos fechamentos. A FF Academia se reserva o direito de alterar, de acordo com suas necessidades, 
horários e professores. 
 
Acidentes: A FF Academia não se responsabilizará por contusões ou acidentes decorrentes de práticas esportivas ou 
recreativas dentro de suas dependências. No caso de ocorrer algum acidente havendo a necessidade de socorro médico 
hospitalar urgente, o aluno autorizará FF Academia ao encaminhamento para o devido atendimento, ficando as 
despesas que se fizerem necessárias, únicas e exclusivamente a cargo do próprio aluno. 
 
Serviços Terceirizados: Os Serviços Terceirizados disponibilizados pela FF Academia são de inteira responsabilidade dos 
prestadores, não sendo vinculados a nenhum plano, tarefa ou encargo da academia. O Espaço Kids é uma cortesia da FF 
Academia para seus clientes matriculados e sua utilização deve seguir as normas fixadas no local. 
 
Declaração de saúde: O aderente deverá responder e assinar o questionário abaixo, cuja validade estará condicionada 
exclusivamente à exigência legal em cada praça, notadamente para atendimento da legislação do município de São 
Paulo. Caso haja alguma resposta positiva ao questionário, deverá ser assinado o termo de responsabilidade também 
abaixo. 
 
Forma de Pagamento: A FF Academia disponibiliza diferentes formas de pagamento a escolha dos clientes: dinheiro, 
cheque, cartão de débito, cartão de crédito e DCC (Débito Recorrente no Cartão de Crédito).   
 
Pagamento em DCC: Aderindo a este contrato, o cliente estará adquirindo um PLANO ANUAL, fica estabelecido que 
todo o dia 10 (dez) de cada mês para lançamento do valor contratado no cartão de crédito indicado pelo aluno, 
havendo a necessidade de pró-rata para a 1ª mensalidade. Por meio do presente instrumento o aluno autoriza a FF 
ACADEMIA a debitar, automaticamente, no cartão de crédito mencionado, os valores previstos no presente contrato, 
os quais compõem o preço dos serviços. A autorização aqui concedida expressamente terá validade enquanto existirem 
valores a serem pagos pelo aluno, ainda que sua matrícula tenha sido cancelada e o contrato rescindido. 
 
Prazo: Este contrato tem prazo 1 a 12 meses a partir da data de assinatura e é renovável automaticamente por iguais 
períodos. A cada renovação, passa a ser aplicável o Termo de Adesão que estiver vigente na data respectiva e que 
poderá ser consultado na unidade ou no website: www.ffacademia.com.br. Se você não desejar a renovação ao final de 
qualquer período, poderá cancelar o contrato conforme as regras deste termo. 
 
Mensalidades: O valor das mensalidades será debitado no dia estabelecido e contemplará sempre o período de um 
mês, contado a partir da data do início da vigência do plano, de forma que a cobrança poderá ocorrer de forma 
vincenda, com o pagamento e posterior prestação dos serviços. 
 
Frequência: É de responsabilidade do aluno frequentar a academia durante o período de vigência de seu plano. A 
academia não será responsável pela ausência do aluno às suas dependências. 
 
Trancamento: Não haverá trancamento de plano. 
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Extensão: Não haverá extensão de plano (exceto para os alunos que aderirem à forma de “Pagamento em DCC” cuja 
renovação é automática e a rescisão depende de prévia comunicação à FF Academia). 
 
Adesão: A taxa de adesão será debitada na primeira data de vencimento acima indicada. 
 
Cancelamento: Você poderá solicitar cancelamento a qualquer momento, na FF Academia, mediante assinatura de 
requerimento disponível na unidade, com antecedência mínima de 30 dias da próxima cobrança. Se o cancelamento 
for solicitado antes do final do período contratado, será cobrada multa de 20% do valor restante do contrato, 
ocorrendo, ainda, a transformação dos meses utilizados em planos mensais de acordo com a tabela vigente e a perda 
de todos os descontos e vantagens concedidos no ato da contratação. O cancelamento só será efetivado após 
pagamento dos valores pendentes que não serão devidos exclusivamente em caso de fechamento da unidade, morte, 
invalidez permanente comprovada ou interdição do aluno. 
 
Atraso no Pagamento: O cliente tem um período de 03 (três) dias corridos após o vencimento para efetuar o 
pagamento sem multa. Após este prazo, será cobrada multa de 10% da mensalidade. Em caso de não compensação de 
cheques ou DDC a mensalidade será considerada como atrasada. O referido título de crédito só será devolvido ao 
emitente após o pagamento do valor em atraso acrescido de multa de 10%. No caso de DCC o aluno deverá apresentar 
outro cartão de crédito para efetuar os débitos. Fica impedido de frequentar a academia até pagamento dos débitos 
para ativação ou cancelamento do plano e pagamento da multa. 
 
Menores: Os alunos menores de 18 anos deverão assinar este termo juntamente com seu pai ou responsável legal, 
respondendo este, solidariamente com aqueles por todos os seus atos ou omissões. 
  
Direito de Imagem: A assinatura do presente termo autoriza o uso e divulgação de imagem do aluno em caso de 
filmagens, reportagens e fotos para os fins institucionais ou de divulgação da academia. 
 
Plano: _____________________________________  Qte meses____________________ 

Valor: _________________   

Forma de Pagto: (  ) Dinheiro (  ) Débito (  ) Crédito (  ) Cheque 

Observações: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Ciente, 

 
S. Paulo, ____ de ___________________ de 2016. 

 
Nome: ________________________________________________ Matr. __________  

 
 

Assinatura:__________________________________ 

CPF.: _______________ 

 

 

 

 

 
 


