
Termo de adesão ao programa Rota Club Fidelidade e Regulamento

O presente Instrumento é celebrado entre Rota World, inscrita sob o n°. 30.960.640/0001-04, com sede à Rua
C3  n°  S/n,  Conj.  Nova  Morada  -  Senador  Canedo/Goiás,  CEP:  75255-000,  doravante  denominado
ADMINISTRADOR e a pessoa física que aderir a este Instrumento, devidamente qualificada no termo de
adesão,  doravante  denominada  PARTICIPANTE,  têm   entre   si   justo   e   acertado   a   adesão   ao
PROGRAMA ROTA CLUB mediante a aceitação, pelo PARTICIPANTE, das regras e condições dispostas a
seguir.

Cláusula 1ª. Definições Básicas
1.1.  Para  melhor  interpretação  e  compreensão  dos  termos  deste  Instrumento,  ficam  estabelecidas  as
definições dos conceitos nele utilizados com maior frequência, conforme a seguir:
(a) PROGRAMA ROTA CLUB - Programa de relacionamento gerido pelo ADMINISTRADOR que assegura
créditos em PONTOS para PARTICIPANTES que consomem os SERVIÇOS/PRODUTOS da Rota World.
(b)  TERMO  DE  ADESÃO - Formulário  fornecido  pelo  ADMINISTRADOR que,  uma  vez  aceito  pelo
PARTICIPANTE, constitui manifestação expressa de adesão e concordância aos termos e condições deste
instrumento, bem como a seu REGULAMENTO.
(c)  REGULAMENTO - Documento  formal  que  disciplina  as  regras  e  condições  gerais  que  regulam  a
participação do PARTICIPANTE no PROGRAMA ROTA CLUB.
(d) CADASTRO - Banco de dados gerado com o aceite do TERMO DE ADESÃO, onde são registrados
todas as transações disciplinadas neste Instrumento.
(e)  PONTOS - Crédito  outorgado  aos  PARTICIPANTES que  adquirem produtos  e/ou  serviços  da  Rota
World.  Os CUPONS poderão ser utilizados para o pagamento de novas aquisições de produtos e/ou serviços
com descontos ou resgate de ofertas oferecidos na Rota Club.
(f)  PARTICIPANTE - Pessoa  física maior de 18 (dezoito) anos ou menor representado por seus pais  ou
responsáveis legais ou pessoa jurídica nacional devidamente registrada, aderente ao presente Instrumento
mediante o aceite do TERMO DE ADESÃO.
(g) PARCEIROS - Pessoas jurídicas que, na condição de contratantes dos serviços do ADMINISTRADOR,
participam do  PROGRAMA ROTA CLUB indicando  produtos  e/ou  serviços  dos  quais  são  fabricantes,
fornecedores  e/ou  prestadores,  responsáveis  financeiros  pelo  crédito  de  PONTOS  em  favor  do
PARTICIPANTE. (QUANDO HOUVER PARTICIPANTES)
(h)PRODUTOS  E/OU  SERVIÇOS - Produtos  e/ou  serviços  cuja  aquisição  outorga  PONTOS  aos
PARTICIPANTES.
(I) CONTA PARTICIPANTE, É a conta criada no primeiro acesso e em nome do legítimo PARTICIPANTE,
é instrumento nominativo e intransferível que permite a utilização dos PONTOS acumulados na modalidade
dos VOUCHERS gerados por meio do resgate de CUPONS.
(j)  APP  ROTA  CLUB  - Plataforma  disponibilizada  na  internet  pelo  ADMINISTRADOR,  onde  o
PARTICIPANTE poderá acompanhar suas transações e os respectivos resultados obtidos com a utilização do
PROGRAMA ROTA CLUB,  além de  conferir  outras  vantagens  disponibilizadas  pelo  PROGRAMA,  e
localizar os PARCEIROS mais próximos. (QUANDO HOUVER PARCEIROS).

Cláusula 2ª. Objeto
2.1.  O  objeto  do  presente  contrato  é  a  adesão  do  PARTICIPANTE  ao  PROGRAMA ROTA CLUB,
habilitando-o a, em contrapartida da sua fidelidade, receber PONTOS quando realizar a compra de produtos
e/ou  serviços  nos  PARCEIROS credenciados,  desde  que  observado  o  disposto  neste  Instrumento  e  no
REGULAMENTO.
2.2. Os PONTOS poderão ser utilizados na modalidade de CUPONS, através da plataforma online, para o
pagamento de novas aquisições de produtos e/ou serviços com descontos ou resgate de prêmios oferecidos
nos PARCEIROS credenciados. (QUANDO HOUVER PARCEIROS).

Cláusula 3ª. Adesão
3.1. A adesão é feita mediante o preenchimento do cadastro e o aceite do REGULAMENTO E TERMO DE
ADESÃO.
3.2.  No  momento  da  adesão  o  interessado  deverá  ter  a  idade  mínima  de  18  (dezoito)  anos  ou,  se
relativamente incapaz, a autorização outorgada por seus pais ou responsáveis legais para firmar o TERMO
DE ADESÃO.



3.3.  O  PARTICIPANTE é  responsável  por  todas  as  informações  fornecidas  ao  ADMINISTRADOR no
preenchimento do TERMO DE ADESÃO.
3.4.  Ao realizar o cadastro, o PARTICIPANTE autoriza automaticamente o recebimento de comunicações
via  e‐mail  e  SMS do  PROGRAMA ROTA CLUB E DA ROTA WORLD sobre  seu extrato  de  pontos,
campanhas, novos credenciados, promoções e outras vantagens do seu interesse. Não havendo interesse em
receber nossas comunicações, poderá desativar facilmente pela própria plataforma.
3.5 O PARTICIPANTE autoriza  o ADMINISTRADOR a  utilizar  os  dados informados no  TERMO DE
ADESÃO visando atividades de marketing e publicidade da Rota World.

Cláusula 4ª. A utilização do PROGRAMA
4.1.   O PARTICIPANTE terá direito a créditos em PONTOS toda vez que realizar uma compra de produtos
e/ou serviços nos PARCEIROS credenciados. (QUANDO HOUVER PARCEIROS).
4.2. Quanto aos créditos referentes às bonificações:
4.2.1. As compras efetuadas nos PARCEIROS credenciados são bonificadas de acordo com a regra de cada
credenciamento.  Para  que  o  PARTICIPANTE,  já  cadastrado  no  PROGRAMA ROTA CLUB  participe
efetivamente do programa e receba as bonificações sobre suas compras, deve ser identificado de alguma
forma pelos PARCEIROS, seja através do número do seu CPF ou telefone celular.
4.2.2. Em até 72 horas úteis após a efetivação da compra, o PARTICIPANTE poderá visualizar seu extrato de
PONTOS em sua conta acessando a plataforma. O prazo para utilização e liberação dos PONTOS na conta
do PARTICIPANTE, varia de acordo com o contrato e as regras de cada credenciado. O PARTICIPANTE
receberá em seu e-mail e SMS a confirmação do recebimento de seus PONTOS.
4.2.3 O PROGRAMA ROTA CLUB não se responsabiliza por PONTOS não creditados pelos PARCEIROS
credenciados.
4.3. Os CUPONS poderão ser utilizados para o pagamento de novas aquisições de produtos e/ou serviços nos
PARCEIROS credenciados. (QUANDO HOUVER PARCEIROS).
4.4.  Os PONTOS auferidos pelo PARTICIPANTE e creditados em sua conta terão validade  de 12 (dose)
meses  contados  de  sua  efetivação,  expirando  após  esse  período,  a  qual  poderá  ser  consultado  pelo
PARTICIPANTE através do seu extrato. Os PONTOS acumulados são pessoais e intransferíveis, podendo
apenas ser utilizado no resgate de CUPONS disponibilizados pelos PARCEIROS credenciados.
4.5.  Os  PARTICIPANTES cadastrarão um login  e  uma senha pessoal  para  que  possam acompanhar os
resultados  obtidos  com a  utilização  do  PROGRAMA ROTA CLUB,  além de  conferir  outras  vantagens
disponibilizadas pela plataforma.
4.6.  Para  efeitos  do  disposto  nesta  cláusula,  o  PARTICIPANTE  autoriza  expressamente  o
ADMINISTRADOR  a  informar  os  PARCEIROS  credenciados  os  seus  dados  cadastrais,  bem  como
informações das transações por ele efetuadas envolvendo a compra de produtos e/ou serviços.
4.7. CÂMBIO - O valor total da venda em outras moedas será convertido em reais para o recebimento dos
pontos. E quando o cliente resgatar o saldo, será convertido na moeda que o cliente efetuou o pagamento na
data da compra.
4.8. PONTOS – Os pontos são individuais e somente o titular poderá resgatar os pontos pelas suas viagens
realizadas com a Rota World. Não é acumulativo os pontos de viagens de familiares na conta do titular
cadastrado.
4.9. Ganhos - O PARTICIPANTE receberá 1 ponto por 1 dólar em compras na Rota World.

Cláusula 5ª. Planos para assinantes
5.1. O participante tem mais benefícios ao ser assinante do Rota Club.
5.2. Os planos para assinantes variam de acordo com a quantidade de pontos.
5.3. Temos os seguintes planos:

BASIC |   5.000 pontos;
MEGA |   8.000 pontos;
TOP     | 10.000 pontos.
FAMILY | Personalizado* (Máximo 4 pessoas)

5.4.Benefícios:
Até 10% de desconto na compra de pontos.
Pontos bônus de aniversário do assinante.
Ponto bônus por tempo de clube.
Até 2 malas de até 23 kg inclusa* Apenas no plano TOP.
Sala VIP* Apenas no plano TOP.



Pontos que não expiram.

Cláusula 6ª. Vigência
6.1. O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado, contado a partir da data de aceite do TERMO DE
ADESÃO.

Cláusula 7ª. Pagamentos
7.1. Após adesão do assinante, O PARTICIPANTE fica ciente que deverá pagar as mensalidades em dia, e se
houver atrasos, será cobrado juros ao dia em atraso + multa de 2% do valor total da dívida;
7.2. Pagamentos em outras moedas será convertido conforme câmbio do dia do pagamento.
7.3. Em caso de atraso a mais de 30 dias, será cancelado o clube de benefícios do PARTICIPANTE, não
tendo direito aos pontos acumulados.

Cláusula 8ª.Rescisão
8.1.   Este   Contrato   poderá   ser   rescindido   pelo ADMINISTRADOR na hipótese de PARTICIPANTE
incorrer na realização de fraudes, fica ressalvado ao ADMINISTRADOR o direito de reter o pagamento dos
PONTOS oriundos de transações fraudulentas.
8.2.  O PARTICIPANTE poderá rescindir o presente Contrato a qualquer tempo, desde que comunique ao
ADMINISTRADOR com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. Todo o saldo de PONTOS poderá ser
utilizado nesse prazo. 
8.3 O PARTICIPANTE que for assinante do PROGRAMA, ficará fidelizado por 12 meses, a contar da data
de assinatura. Ao solicitar a rescisão do plano, será cobrado um mês de assinatura, além do (s) mês (meses)
que estiver (em) em atraso.

Cláusula 9ª. Disposições Gerais
9.1.  O  ADMINISTRADOR  poderá  promover  alterações  independentes  de  consulta  prévia  ao
PARTICIPANTE, notificando-o para conhecimento das mudanças ocorridas.
9.2.  O PARTICIPANTE é responsável, civil e criminalmente, pela utilização indevida deste PROGRAMA
ROTA CLUB.
9.3. Fica eleito o foro da cidade de Senador Canedo – Goiás, Brasil para dirimir quaisquer dúvidas relativas
ao presente contrato.

DECLARO que estou ciente e de acordo com as normas previstas no REGULAMENTO do PROGRAMA
ROTA CLUB.


