
CONTRATO DE ADESÃO

Contrato que fazem entre si, de um lado na condição de CONTRATADA, JOFISA - PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 02.130.674/0001-

36 e JOFISA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISMO LTDA., CNPJ 05.577.848/0001-00, ambas, sediada à Rua Xavier de Toledo, 98 – 7º. andar - conj. 

73, e de outro lado, o titular descrito no anverso deste, na condição de CONTRATANTE, nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objetivo oferecimento ao CONTRATANTE e seus dependentes à cessão de direitos de ocupação em 

clube de campo, pousadas e hotéis próprios e  conveniadas, na alta e baixa temporada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os direitos do CONTRATANTE ainda poderão ser extensivos a 2 (dois) convidados, com anuência da CONTRATADA, 

independentemente do período, bem como feriado nacional, desde que haja disponibilidade e a unidade habitacional comporte. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Compete a CONTRATADA ceder o direito de ocupação por um ou mais período e prazo determinados do ano, de uma unidade 

habitacional por meio de hospedagem de turismo, devidamente mobiliada e equipada, permitir o uso dos espaços, bens móveis e serviços comuns, manter as 

unidades em estado adequado para utilização. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Compete ao CONTRATANTE  pagar o preço ajustado no contrato, o qual pode conter  o máximo de 04 (quatro) dependentes, os 

valores correspondentes à adesão e taxa de manutenção estabelecida, ocupar a unidade contratada nas datas ajustadas, bem como os espaços, bens móveis e 

serviços comuns de acordo com o regulamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE terá o direito de utilizar a rede nacional de estabelecimentos afins conveniados a CONTRATADA mediante a 

taxa de manutenção mensal que não poderá exceder 10% (dez por cento) do salário-mínimo, vigente na época e a qual autoriza neste ato a CONTRATADA ou 

quem ela indicar, o desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente, mesmo que o contratante tenha efetuado a mudança de banco e de conta 

corrente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE que for correntista do Banco do Brasil S/A, autoriza desde já, a Contratada ou quem ela indicar a efetuar o débito 

automático em conta corrente do valor da mensalidade por meio dos convênios 32.378-0 e 19324 respectivamente, se comprometendo a manter o saldo suficiente 

na data, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade, multa ou acréscimos decorrente pela não liquidação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A não liquidação do débito na data estipulada, implicará em nova cobrança juntamente com a do mês subseqüente, com a tarifa de 

débito inclusa.

PARÁGRAFO QUARTO - As reservas que excederem o valor superior ou equivalente a 50% (cinqüenta por cento) salário mínimo, poderão ser divididas em até 

3 (três) parcelas, sendo 40% no ato e restante em 30 e 60 dias no cartão de crédito, sem qualquer acréscimo. 

CLÁUSULA QUARTA - são considerados dependentes para usufruir dos serviços conveniados, objeto do presente instrumento, o cônjuge, filhos, ascendentes 

e irmãos no caso de solteiro.

CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA obriga-se a manter instalações adequadas, com pessoal treinado, para atendimento de reservas e tudo mais que se 

fizer necessário ao CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE terá direito a efetuar suas reservas nas datas de sua escolha, sempre obedecendo a ordem de chegada, estando 

excluídos qualquer tipo de sorteio ou privilégios,  enquanto durarem as vagas, sendo que ao solicitar sua reserva deverá fazê-lo com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias para alta temporada e fins de semana prolongado e de 7 (sete) dias para baixa temporada. 

PARÁGRAFO 1º - As reservas para o Reveillon e Carnaval, o CONTRATANTE deverá estar no plano há mais de 90 dias, ou deverá fazer sua reserva na 

condição de convidado, desde que haja disponibilidade para o período.

PARÁGRAFO 2º - As reservas em alta temporada, bem como, fins de semana prolongados e feriados serão feitas através de pacotes de no mínimo 03 (três) 

diárias.

CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATANTE obriga-se a cumprir com os prazos de pagamento, como também respeitar e cumprir as normas instituídas nos 

estabelecimentos conveniados à CONTRATADA, respondendo por qualquer dano moral ou material eventualmente causado, por si ou por seus dependentes, bem 

como ainda por seus convidados. 

CLÁUSULA OITAVA - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato dentro do prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 

nº 8.078/90, Artigo 49, de 11 de setembro de 1990, em não fazendo pelo CDC fica o contratante quando  da rescisão fazê-la com 30 dias de antecedência por 

escrito, sendo aceita a carta digitalizada por e-mail, desde que simultaneamente seja encaminhado via correio o seu pedido a contratada em via original, juntamente 

com cópia do contrato e suas devidas carteirinhas. 

CLÁUSULA NONA - O CONTRATANTE que efetuar o cancelamento do contrato, ficará impedido de retornar ao plano Jofisa como mensalista, podendo 

realizar um plano anual, através de pagamento à vista ou no cartão de crédito.

CLÁUSULA DÉCIMA -  O CONTRATANTE, bem como seus dependentes que por qualquer motivo impedir que a CONTRATADA desenvolva suas atividades 

com presteza e cordialidade, obrigar-se-à a CONTRATADA excluir o associado do quadro, assim como seus dependentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA não se responsabiliza por qualquer ato, promessa ou compromissos efetuados por nossos representantes 

que estejam em desacordo com as normas expressas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, elegem as partes as Câmaras de Arbitragem, Conciliação e 

Mediação - conforme o previsto na Lei 13.140/2015, Em caso de não composição fica eleito o fôro da Comarca de São Paulo,  com renúncia expressa de qualquer 

outra, por mais privilegiada que seja. 

E por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, destinando-se uma via para cada parte.



CENTRAL DE ATENDIMENTO E RESERVAS: (11) 3122-5349
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Titular + 1 dependente = R$ 59,00

Titular + 2 dependentes = R$ 69,00

Titular + 3 dependentes = R$ 78,00

Titular + 4 dependentes = R$ 87,00
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TAXA DE ADESÃO E ADMINISTRATIVA

R$ 460,00
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