
 

Termo de adesão ao Programa de Validação “Vizar Beta”, com vistas a usufruir produtos 
e serviços com vantagens exclusivas, junto a ampla Rede de Prestadores, denominada 
Apoio a Saúde, em especial: “Descontos em Consultas Médicas, “Descontos Exames 
Médicos”, “Descontos em Clínicas de Imagem” e “Descontos em Laboratórios”. 

O(a) Proponente, neste ato manifesta ciência de que: o Programa “Vizar Beta” é 
disponibilizado pela Vizar, uma Plataforma Digital de Benefícios, não se confundindo 
com os Planos de Saúde disponíveis no mercado; que o objeto da Plataforma é 
disponibilizar Produtos e Serviços, através de Convênios e Parcerias; que a Adesão ao 
Programa se dá, exclusivamente, através do site www.vizarbrasil.com.br/beta; com 
duração determinada em 03 (três) meses, podendo ser renovando automaticamente 
por igual período; que em função do caráter experimental do Programa, os Proponentes 
serão isentos de mensalidades relativas à adesão e manutenção, podendo realizar, a 
qualquer momento, o seu cancelamento, sem qualquer ônus, ressalvadas as  hipóteses 
de agendamentos já realizados com o Apoio a Saúde, permanecendo responsáveis pela 
taxas de não comparecimento e pagamento integral do valor das consultas; que o 
cancelamento se dará de forma imediata, cessando os Benefícios disponibilizados pela 
Plataforma; que todos os pagamentos deverão ser realizados na modalidade “à vista” 
diretamente nos Estabelecimentos Credenciados, Clínicas e Laboratórios,  nas formas e 
condições por eles estabelecidas, obedecida a tabela de preços e descontos do 
Programa, inclusive as taxas referentes às ausências aos agendamentos realizados e, 
que os Prestadores são os únicos responsáveis pela qualidade e resultados dos serviços 
por eles fornecidos;  que após o encerramento deste Programa, o cliente poderá aderir 
a um Novo Programa a ser ofertado pela Plataforma e assim continuar a usufruir dos 
benefícios, mediante pagamento recorrente de mensalidade nos moldes estipulados 
pela Vizar. 

O(a) Proponente se compromete a participar das pesquisas de qualidade e satisfação 
relatando a experiencia com a Plataforma Vizar e com a Rede de Prestadores, 
contribuindo com o aperfeiçoamento contínuo das atividades desenvolvidas pela Vizar, 
bem como a promover o Programa, entre seus amigos e parentes. 

O(a) Proponente está ciente que o início da vigência do contrato se dará após o 
recebimento do e-mail de confirmação da adesão ao Programa, encaminhado pela Vizar 
com o “Contrato de Adesão” e o “Manual do Cliente (Termos e Condições Gerais)”. 

Neste ato, declara que são exatas e verdadeiras todas as informações prestadas, ciente 
de que a sua inexatidão, implicará na rescisão contratual ora firmada. 

As partes elegem o Foro de Belo Horizonte/MG para dirimir eventuais litígios e, por 
estarem justas e acordadas, as partes de livre e espontânea vontade assinam a presente 
PROPOSTA DE ADESÃO ao “PROGRAMA VIZAR BETA”. 

http://www.vizarbrasil.com.br/beta

