
 

 

 
CLUBE DE VANTAGENS ABRAPHEM -   TERMO DE USO 

 
DO OBJETO 
 
Por meio deste Termo de Uso, a Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, doravante denominada 
ABRAPHEM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, inscrita no CNPJ: 32.185.835/0001-50 neste 
ato representada pela sua presidente, a Sra. Mariana Leme Battazza Freire, CPF:200.758.678-93, disponibilizará uma 
plataforma de ofertas online por meio do site  www.clubedevantagensabraphem.com.br  para o Sr. 
____________________________________________, CPF: ______________________, contato telefônico (     ) 
________________________, email: ________________________________neste ato designado PARCEIRO DA ABRAPHEM. 
 
DOS VALORES 
 
A plataforma de ofertas online do site  www.clubedevantagensabraphem.com.br, estará disponível ao PARCEIRO DA 
ABRAPHEM,  nas seguintes condições: 
 
PLANO A)  R$180,00 pago em até 12 parcelas de R$15,00 – acesso à plataforma durante 12 meses 
PLANO B)  R$108,00 pago em até 06 parcelas de R$18,00 – acesso à plataforma durante 06 meses 
PLANO C)  R$60,00 pago em até 03 parcelas de R$20,00 – acesso à plataforma durante 03 meses 
 
Para realizar o pagamento clique em “Clube de Vantagens”. O Parcelamento pode ser feito pelo Cartão de Crédito. 
 
DAS CONDIÇÕES DE USO 
 
O uso da plataforma pelo PARCEIRO DA ABRAPHEM  é livre irrestrito, podendo este, realizar quaisquer compras nos  
Estabelecimentos da plataforma, com direito aos benefícios/descontos, oferecidos pelos mesmos, durante o período de 
validade  deste Termo de Uso. 
 
A  ABRAPHEM  se compromete a não utilizar, repassar ou comercializar os dados cadastrais dos PARCEIROS, mantendo-os 
em sigilo em sua base de cadastro.  
 
A ABRAPHEM não se responsabiliza pelos eventuais serviços oferecidos e não cumpridos pelos estabelecimentos 
comerciais da plataforma, e não é responsável por a  ressarcir  eventuais   danos   ou   prejuízos  do PARCEIRO. 
 
O PARCEIRO  que, eventualmente, deseje não utilizar a plataforma até o término do período contratado, deve 
realizar os pagamentos aos quais se comprometeu neste Termo de Uso. 
 
ACEITE 
 
 O PARCEIRO, declara que leu, compreendeu e aceitou o presente Termo de Uso, em todas as suas condições de forma 
livre e independente. 
 
        São Paulo, ____ de _____________2019. 
 
 
Li e aceito os termos e condições 
 

Nome:____________________________________ 

CPF:  

 

Este Termo deve ser impresso, assinado e enviado escaneado para o email: contato@abraphem.org.br  ou enviado 
por foto, para o wattsapp (11) 98801-0231 


