
Por meio deste Anexo, integrante de seu Termo de 
Adesão com a Smart Fit, você declara que, não obstante 
as cláusulas e condições no contrato avençadas, está 
ciente das seguintes condições que serão aplicáveis 
apenas e tão somente durante o período em que a 
contratação estiver coberta pelo resgate de pontos 
realizados junto ao programa Multiplus Fidelidade, 
incluindo todos os termos e condições constantes 
do Regulamento da Rede Multiplus, após esse 
período, esse anexo automaticamente perderá 
sua validade passando a contratação a ser regida 
exclusivamente pelo Termo de Adesão do qual o 
presente é Anexo:
Exigências da Legislação e da Aderida: O(A) aderente 
deverá preencher/apresentar os documentos exigidos 
pela Aderida e pela legislação aplicável para efetivação da 
matrícula, dentre eles, quando aplicável, o questionário 
de prontidão para atividade física e, em caso de ter 
respondido “sim” em uma das perguntas de referido 
documento, o atestado médico válido e com carimbo 
contendo o nº do CRM do médico responsável por sua 
emissão. NÃO SERÁ DEVIDO QUALQUER VALOR OU 
RESTITUIÇÃO AO ADERENTE CASO O ALUNO FIQUE 
IMPOSSIBILITADO DE USUFRUIR DOS SERVIÇOS EM 
VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 
LEGAIS OU DA ADERIDA, POR QUALQUER QUE SEJA 
O MOTIVO.
Prazo: Vencido o prazo de bonificação concedida em 
virtude do resgate de pontos realizados junto ao programa 
Multiplus Fidelidade, a contratação continua vigorando 
pelo prazo e condições, inclusive renovação automática, 
previstos no Termo de Adesão do qual o presente é Anexo.
Adesão: Não será devida taxa de Adesão para planos 
contratados utilizando o programa Multiplus Fidelidade. 
Mensalidades: O valor das mensalidades contemplará 
sempre o período de um mês, contado a partir da data 
do início da vigência do plano, de forma vincenda, com o 
pagamento posterior pela prestação dos serviços.
Bonificação: A bonificação concedida em virtude da 
contratação realizada por meio do programa Multiplus 
Fidelidade se extinguirá automaticamente ao final do 
prazo indicado em seu contrato, sem nenhum prejuízo a 
quaisquer de suas cláusulas, e em especial a do Reajuste.
Taxa de Manutenção Anual: As Taxas de Manutenção 
Anual que tiverem vencimento durante o período de 
bonificação concedida em virtude do programa Multiplus 
de Fidelidade não serão devidas pelo Aderente, passando 

a ser devidas após o término deste período, na forma 
prevista no Termo de Adesão.
Pagamento: Findo o período mencionado no item 
“Bonificação” acima, e não tendo o Aderente solicitado 
o Cancelamento na forma do item seguinte, fica a 
Smart Fit autorizada a debitar, automaticamente, na 
conta bancária ou no cartão de crédito indicados no 
quadro integrante do Termo de Adesão, dependendo de 
sua escolha, os valores previstos no Contrato, os quais 
compõem o preço dos serviços.
Cancelamento: Durante o período mencionado no 
item “Bonificação” acima, o Aderente poderá solicitar 
o cancelamento da contratação a qualquer momento, 
em sua unidade de matrícula, sem qualquer ônus 
independentemente do plano escolhido, mediante 
assinatura de requerimento disponível na unidade. 
No primeiro dia seguinte ao término do período da 
“Bonificação”, o Aderente deverá observar o procedimento 
previsto no item “Cancelamento” do Termo de Adesão 
para cancelamento da contratação.
O ADERENTE NÃO FARÁ JUS A QUALQUER 
RESSARCIMENTO, SEJA EM DINHEIRO OU EM 
PONTOS MULTIPLUS, EM CASO DE CANCELAMENTO 
DO PLANO DURANTE O PERÍODO DE BONIFICAÇÃO, 
AINDA QUE O CANCELAMENTO SEJA REALIZADO 
ANTES DO TÉRMINO DESTE PERÍODO, POR 
QUALQUER QUE SEJA O MOTIVO, INCLUINDO A 
HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DO PLANO EM 
VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE ADESÃO OU 
NO PRESENTE ANEXO, E A HIPÓTESE DE SOLICITAÇÃO 
IMOTIVADA PELO ADERENTE.
Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as 
demais cláusulas e condições do Termo de Adesão cujas 
disposições não foram expressamente alteradas pelo 
presente Anexo, as quais deverão ser integralmente 
cumpridas pelas partes. 
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ANEXO AO TERMO DE ADESÃO PLANO SMART/BLACK
MULTIPLUS FIDELIDADE


