
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado a A&L               
Prestadora de serviços Ltda-Me, localizada na Rua Emília Marengo 306 sala 14 –– CEP              
03336-000, Vila Regente Feijó – SP, inscrita no C.N.P.J. Sob número 01.646.821/0001-62,            
neste ato representado por Andréia Andreazzi Rodrigues Leite, brasileira, casada, Sócia           
Diretora, RG 25770705-0, CPF 16482508-01 doravante designada AEL CARD, e, de outro            
lado, devidamente qualificado(s) na FICHA PROPOSTA DE ADESÃO que é parte           
integrante deste instrumento designado como ASSOCIADO. 1 - O ASSOCIADO, pelo           
presente instrumento, formaliza sua adesão às condições aqui dispostas para usufruir dos            
serviços, benefícios e vantagens do cartão AEL CARD nas modalidades “FAMILIAR”,           
“INDIVIDUAL”, “EMPRESARIAL”, sendo beneficiários deste contrato o ASSOCIADO        
considerado TITULAR e as pessoas por ele indicadas na FICHA DE ADESÃO denominados             
Beneficiários, Dependentes e/ou Agregados, sendo permitido ao TITULAR inscrever os          
seguintes dependentes: cônjuge, filhos e enteados, pai, mãe, sogro e sogra. 2 - O cartão               
AEL CARD tem por objetivo permitir ao ASSOCIADO usufruir dos serviços e procedimentos             
por meio de um conjunto de prestadores referenciados pela AEL CARD, de acordo com as               
tabelas de valores próprios, valores estes cujo pagamento será realizado pelo ASSOCIADO            
diretamente aos prestadores de serviços isentando a AEL CARD de qualquer pagamento            
aos parceiros pela utilização do serviço. 3 – Os valores e honorários cobrados pelos              
profissionais/empresas parceiras AEL CARD serão informados previamente ao        
ASSOCIADO, quando do seu contato para agendamento da consulta ou procedimentos           
médicos, salvo variações entre os valores de cada parceiro. 4 – A AEL CARD disponibiliza               
ao ASSOCIADO uma central de atendimento exclusivo para atendimento e agendamento           
dos procedimentos médicos, informações sobre parceiros, serviço de atendimento ao          
consumidor. 5 – O ASSOCIADO declara-se ciente e de peno acordo que, constatada             
segunda reincidência de agendamento com o não comparecimento ao local determinado           
poderá acarretar a imediata rescisão do presente instrumento, independente de notificação,           
perdendo o ASSOCIADO e seus dependentes todos os direitos de acesso aos serviços da              
AEL CARD. 6 – Os médicos conveniados são profissionais filiados ao Conselho Regional de              
Medicina. 7 – A AEL CARD somente fará o agendamento da consulta ou procedimento              
médico, após o ASSOCIADO ser cientificado e concordar com os valores dos serviços             
atribuídos pelos profissionais e empresas parceiras. 8 – A AEL CARD servem apenas como              
um canal de informações e comunicação, portanto não presta serviços médicos,           
ambulatoriais e hospitalares, não fornece bens e produtos, não oferece quaisquer tipos de             
coberturas e/ou garantias de pagamentos e não pode ser responsabilizada a qualquer titulo,             
por eventuais falhas, ou omissões dos parceiros AEL CARD, que são profissionais e             
empresas independentes e que se responsabilizam pelos serviços prestados 9 - A AEL             
CARD destaca que NÃO SE TRATA DE UM PLANO DE SAÚDE OU SIMILAR e NÃO SE                
TRATA DE CARTÃO DE CRÉTIDO, FINANCIAMENTO OU SIMILAR e sim um SERVIÇO            
DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS. 10 – Para atendimento junto aos PARCEIROS da            
AEL CARD o ASSOCIADO deverá apresentar o cartão AEL CARD como forma de             
identificação junto com um documento de identificação com foto. 11 – O Associado fica              
ciente que ao contratar os serviços da AEL CARD, seu cadastro e demais dados integram o                
banco de dados de propriedade da AEL CARD, podendo esta transmitir a terceiros. 12 – O                
serviço de aconselhamento médico via telefone a ser prestada por empresa parceira, se             
contratado obedecerá estritamente às normas do Conselho Regional de Medicina e será de             
inteira responsabilidade da mesma, eximindo a AEL CARD de qualquer responsabilidade ou            



danos que possam ser causados ao ASSOCIADO. 13 – O Programa de Benefícios de              
Medicamentos a ser gerenciado pela empresa EPHARMA – PBM DO BRASIL S/A inscrita             
no CNPJ: 03.448.808/0001- 24, se contratado será de inteira responsabilidade da mesma,            
eximindo a AEL CARD de qualquer responsabilidade ou danos que posam ser causados             
aos ASSOCIADOS. 12 - Será enviado ao ASSOCIADO o cartão AEL CARD, pessoal,             
intransferível e com número de identificação, bem como os seus dependentes devidamente            
indicados, que permitirá àqueles usufruir os serviços e procedimentos nos locais indicados,            
cujos valores e condições serão estipulados diretamente pelos credenciados e divulgados           
no site da AEL CARD. O Titular receberá um cartão prépago bandeirado ELO o que não                
possibilitará ao ASSOCIADO qualquer tipo de operação de crédito ou financiamento. 13 - O              
ASSOCIADO TITULAR é o portador do cartão AEL CARD, principal responsável pelas            
obrigações assumidas nesse contrato, em especial ao pagamento das TAXAS explícitas           
neste documento, assim como das transações decorrentes da posse do cartão AEL CARD             
e da utilização de serviços de atendimento à saúde, extensivamente ao(s) seu(s)            
dependente(s). 14 – O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses,              
sendo que os períodos de vigência do contrato poderão ser renovados automaticamente            
caso ambas as partes estejam de acordo, salvo reajuste, inclusão ou exclusão de             
dependentes cujos valores serão fixados à época de acordo com os preços praticados pela              
AEL CARD. 15- O ASSOCIADO se obriga a comunicar a AEL CARD o extravio, perda,               
roubo, fraude ou falsificação do cartão. Manter a AEL CARD informada sobre alterações             
nos dados cadastrais do ASSOCIADO. 16 – O ASSOCIADO bem como seus dependentes             
comprometem-se a utilizar de forma adequada os serviços e produtos vinculados ao cartão             
AEL CARD, respeitando eventuais limites e condições. A utilização indevida do cartão AEL             
CARD pelo ASSOCIADO ou dependente poderá implicar na imediata rescisão deste           
contrato e no bloqueio de seu acesso a utilização dos serviços e produtos ora contratados,               
não lhe cabendo qualquer reembolso ou ressarcimento, sem prejuízo ainda de responder            
civil e criminalmente pela prática de seus atos, desde que o uso indevido caracterize fraude.               
17 – O ASSOCIADO fica ciente que o inadimplemento dos valores assumidos neste             
instrumento ensejará a cobrança de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor em atraso e                 
1% (um por cento) ao mês de juros de mora sobre o valor em atraso e de correção                  
monetária, e após 30 (trinta) dias de atraso poderá considerar rescindido o presente             
instrumento, desincumbindo a AEL CARD da prestação do serviço contratado. 18- Fica            
eleita, para fins deste contrato a Arbitragem do domicílio da AEL CARD, que será o               
componente para dirimir quaisquer controvérsias e/ou litígios oriundos deste contrato,          
conforme previsão expressa do Código de Defesa do Consumidor. 19- E por assim estar              
justo e contratado, o ASSOCIADO, ao preencher e subscrever a FICHA DE PROPOSTA DE              
ADESÃO declara a ciência e concordância com as cláusulas constantes nesse contrato            
bem como declara que tomou ciência dos planos e serviços e que fora devidamente              
orientado quando da proposta de serviço. 


