TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO MINHA SAÚDE +

Pelo presente Termo de Adesão, o Cliente, declara para os devidos fins, que
está ciente, de acordo e adere às condições previstas no REGULAMENTO
TEM registrado no 08º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São
Paulo, sob o nº. 1378798 e no REGULAMENTO MINHA SAÚDE +,
disponibilizados
para
consulta
nos
sites
www.meutem.com.br,
www.meutem.com.br/cetelem e www.cetelem.com.br/seguros, pela TEM
Administradora de Cartões S.A.(“TEM”), inscrita no CNPJ/M sob n°
09.216.007/0001-10 e pelo BANCO CETELEM S/A (“CETELEM”), inscrito no
CNPJ n.º 00.558.456/0001-71.
Outrossim, o Cliente declara que tem plena ciência e compreendeu, antes da
sua decisão de contratar o serviço, suas restrições, limites e condições, bem
como, os valores a serem pagos e, autoriza o débito no valor de R$ 14,90 no
seu Cartão de Crédito Cetelem.
1. O Cartão Minha Saúde + é um cartão pré-pago virtual com a bandeira TEM,
emitido pela TEM e disponibilizado ao Cliente para ser utilizado como meio de
pagamento exclusivo de produtos e serviços na Rede Credenciada TEM
através do Programa TEM.
2. O Programa TEM consiste na prestação de serviços oferecida pela TEM ao
Cliente portador do Cartão Minha Saúde + e que permite acesso à benefícios
e/ou preços diferenciados na aquisição de produtos ou serviços oferecidos
exclusivamente na Rede Credenciada TEM. Este Programa não é um seguro
ou plano de saúde.
3. O serviços e benefícios que integram o Programa TEM, melhores descritos
no Regulamento Cetelem Mais Saúde e contratados pelo Cliente são:
Desconto de 20% em medicamentos nas farmácias da Rede
Credenciada TEM;
Consultas médicas e odontológicas, exames médicos
odontológicos com desconto, na área de saúde particular;

e

Orientação médica por telefone
Reembolso com gastos em medicamentos
Telemedicina TEM
4. O pagamento do Cartão Minha Saúde + poderá ser realizado de forma
mensal, conforme escolha do CLIENTE e de acordo com uma das opções de
pagamento oferecidas no momento da contratação com o CETELEM.
5. O Cartão Minha Saúde + ficará ativo enquanto estiver ocorrendo o
pagamento da mensalidade pelo CLIENTE.
6. No caso de inadimplência de qualquer produto CETELEM contratado pelo
CLIENTE (como por exemplo Empréstimo e/ou Cartão Consignado Cetelem), o
Cartão Minha Saúde + será bloqueado e o acesso aos serviços e benefícios
serão suspensos a partir do 31º dia e a reativação ocorrerá de acordo com a
regularização do contrato com o CETELEM.

7. Para solicitação do cancelamento do Programa Minha Saúde +, o Cliente
deverá entrar em contato com a Central de Atendimento Cetelem nos telefones
4004- 5280 para Capital e Regiões Metropolitanas e 0800 701 5280 para
outras localidades.

Importante: As condições de uso do produto e serviços do Cartão Minha
Saúde + foram apresentadas ao Cliente antes da contratação e também
podem ser consultadas nos sites www.meutem.com.br/cetelem e
www.cetelem.com.br/seguros , sem prejuízo de que qualquer dúvida poderá
ser solucionada na Central de Atendimento TEM: Ligue 4000-1679 para
capitais e regiões metropolitanas e 0800 941 86 18 para demais localidades.

