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FIT lT Clube

Dato 10/09/2021



,ë

Irr8rr08l

t@r
LnËrillf

r
ï

Protocolo Corporate

Entre AEV GINÁS|O5, LDA, de ora em diante designada como FIT lT CLUBE, (lt outorgante) com sede em Caldas da Rainha,

na Rua José Fuller, ne 4 3e Dte 2500 - 815, de ora em diante designada como FIT lT, representada por António Valério e

Jorge Câmara, na qualidade de Administradores, com poderes para o ato; e:

MÚTuA Dos PESCADoRES - MÚTUA DE sEGURot c.R.L.de ora em diante designada como MúTuA Dos pEscADoREs (2!

outorgante) com sede em AVENIDA SANTOS DUMONI 57 6e/7el8e 105G202 Lisboa, representado por joão Delgado,

Presidente do Conselho de Administração, com o NIF 221137572, e Ana Teresa Vicente, Diretora geral, com o NIF

139587730, com poderes para o ato.

É celebrado o presente protocolo definindo as condições em que se irá processar a adesão dos colaboradores da Segunda

Outorgante ao FIT lT CLUBE.

Definições

ASSoCIADOS - todas as pessoas singulares sócios da entidade MúTUA Dos PESCADoRES à data da sua inscrição como

Associado. O FIT lT CLUBE pode autorizar que, no grupo de sócios, sejam integradas pessoas singulares com outro tipo de

relação com a MÚTUA DOS PESCADORES nomeadamente agregado familiar, Excecionalmente, todos os colaboraoores em

regime de outsourcing que estejam a prestar serviço para a MÚTUA DOS PESCADORES poderão beneficiar dos valores

negociados para a mesma.

AGREGADO FAMILIAR - cônjuge e dependentes do'associado. Excecional e casuisticamente, o FIT lT CLUBE pode autorizar

que sejam considerados como membros do agregado familiar outras pessoas que com o Associado vivem em comunhão

de mesa e habitação. O agregado familiar só poderá benefìciar destas vantagens a partir do momento em que o sócio esteja

inscrito.
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Clube

Nome: FIT lT CLUBE

Morada: Rua Cândido FigueÌredo, ne 914 1500-133 Lisboa.

Contactos: 2lt3t7 711ou através do e-mail info@fitit.pt.

Ao abrigo deste protocolo, a MÚïUA Dos PESCADoRES irá benefìciar das seguintes regalias para os seus
associados:

. Mensalidade de *43.9O€(SDD)para o plano L FIT(54,90€ PVP s/desconto)
(Ginásio + "aulas base" + aconselhamento nutricional) = 7 resenra por dia, disponíveis com 72
horas de antecedência

r Mensalidade de *51.90€(SDD)para o plano XL FIT (64,90C PVP s/desconto) -
(Ginásio + "aulas base" + aulas exclusivas + aconselhamento nutricional) = 2 reserua por dia,
disponíveis com 23 horas de antecedência

r Mensalidade de x59.9O€ (SDD)para o plano XXL FfT, inclui Box FfT IT (74,9É, PVP
s/desconto)

(Ginásio + todas as aulas incluindo - Crosstraining + aconselhamento nutricional ) = 3 reserua
por dia, disponíveis com 23 horas de antecedência

'Oferta da Inscrição í30.00€ PVP). açresce 10F de sequro e 10€ referente à Pulseira de
acesso.

As condições apresentadas são válidas mediante a assinatura do presente protocolo até ao dia 31 de Agosto de 2027. Q

presente protocolo vigorará durante 6 meses, sendo o mesmo renovado automaticamente por períodos de 1 ano podendo,

qualquer das partes, denunciar o mesmo com 30 dias de antecedência mediante comunicação escrita.
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cúusut-A 1r

O FIT tï CLUBE obriga-se a proporcionar aos colaboradores da MÚTUA DOS PESCADORES e respetivo agregado familiar

(conforme cláusula 2e primeiro parágrafo) o acesso ao CLUBE e utilização dos equipamentos e seguintes serviços

anteriormente referidos e que constem do Plano L Flï, XL FIT ou XXL FIT contratado

cúusutA 2!

Todos os valores devidos pela utilização dos serviços adicionais oferecidos pelo FIT lT CLUBE serão pagos pelos sócios e

membros do respetivo agregado familiar.

Todos os novos sócios do FIT lT CLUBE terão um acompanhamento individualizado através da avaliação inicial,

aconselhamento nutricional e prescrição de exercício (sem qualquer custo adicional).

A adesão como associado por parte dos colaboradores da MÚtun DOS PESCADORES e dos membros do respetivo agregado

familiar será realizada nos termos e condições previstas no contrato de adesão. No ato da inscrição os colaboradores

deverão apresentar-se com um documento que comprove a sua relação laboral com a MÚTUA DoS PEscADoREs.

Aos Associados abrangidos pelo presente Protocolo são aplicáveis as regras relativas aos Associados Individuais -

regulamento do clube -, designadamente no que respeita aos direitos e deveres do Associado e do Clube.

CúUSULA 3!

Exclusão de Resoonsabilidade

No âmbito deste Protocolo, fÌca isenta a MÚTUA Dos PESCADoRES, de quaisquer responsabilidades de pagamentos

inerentes aos actos de aquisição de produtos e/ou serviços por parte dos beneficiários indicados, ao FIT lT CLUBE.

CúUSULA 4I

Dados Pessoais

Ambas as partes reconhecem que o FIT lï CLUBE é o único responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos seus clientes

e pelo cumprimento da legislação em vigor sobre proteção de dados pessoais, não envolvendo o presente Protocolo

qualquer obrigação ou reslronsabilidades para a MÚTuA Dos PESCADORES neste âmbito.

Lisboa, 10 de Setembro de 2021
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