Cond
dições de Ad
desão 3 Virtudes
O disposto
d
nas presentes condiçõ
ões gerais de ad
desão (“Condiçõ
ões de
Ade
esão”) é aplicável e rege o contraato celebrado enttre Luís Miguel Ferreira
João
o, legal representante da marcaa “3 Virtudes”, registada no Instituto
Naccional da Propriedade Industria,, inserida no bo
oletim da propriedade
indu
ustrial número 245/2014 e o/a
o
cliente (“Cliente”), devidamente
iden
ntificado no form
mulário de pré‐insscrição (“Formuláário de Pré‐inscrrição”),
relaativamente ao accesso e utilização
o pelo/a cliente de serviços 3 Viirtudes
iden
ntificados em con
ntrato. (“Contrato de Prestação de
d Serviços”)
1) Objecto e Celeb
bração do Contraato
1.1 ‐ Objecto. O Contrato tem como
c
objecto o acesso e práticca dos
Servviços da 3 Virrtudes pelo/a Cliente,
C
para aquisição
a
de Paacotes,
Mensalidades e Perssonalização de Seerviços.
1.2 ‐ Celebração do
o Contrato. O Co
ontrato está sujeeito à aceitação, pela 3
Virttudes, do pedido
o de adesão efecttuado pessoalmeente pelo/a Clien
nte, ou
elecctronicamente attravés do Site, co
om o preenchim
mento do formuláário de
pré‐inscrição aí exisstente (“Pré‐inscrição”). No caso
o do pedido de adesão
a
ser efectuado electtronicamente, a 3 Virtudes terá um período de 5 dias
paraa aceitação do mesmo e entraar em contacto com o cliente.. Após
aceitação do pedid
do de adesão é emitido um contrato em dup
plicado
(“Co
ontrato de Presttação de Serviço
os”). O contrato considera‐se
c
celeebrado
aqu
uando assinado por ambas as parttes.
2) Modalidades de
e Adesão, Suplem
mentos e Alteração
2.1 ‐ Modalidades de Adesão. Ao in
nscrever‐se nos Serviços
S
3 Virtudees, o/a
Clieente pode optar por uma das seguintes mo
odalidades de adesão
a
(“M
Modalidades de Adesão”):
A
I) Sessão
S
Avulsa. Modalidade de Adesão, denom
minada Sessão Avulsa,
A
segundo a qual é conferida ao/à Cliente o direito, noss termos das Con
ndições
de Adesão e do Reggulamento dos Serviços,
S
a utilizaar uma sessão de uma
mod
dalidade a cada momento disponíveis no site, implican
ndo o
preenchimento do formulário
f
de Prré‐inscrição e um
m prazo de 2 semanas
paraa usufruto da sesssão.
II)
Personalizaçãão
de
Servviços.
Modalid
dade
de
A
Adesão,
den
nominada Person
nalização de Servviços, segundo a qual é conferida ao/à
Clieente o direito, no
os termos das Co
ondições de Adesão e do Regulamento
doss Serviços, a escolher
e
diferen
ntes modalidadees a cada momento
disp
poníveis no site, implicando a ceelebração do Con
ntrato por um prazo
p
a
defiinir pela 3 Virtudes em função do número e do
o tipo de modallidades
esco
olhidas.
III) Pacotes. Modalid
dade de Adesão, denominada Paccotes, segundo a qual é
con
nferida ao/à Clien
nte o direito, noss termos das Con
ndições de Adesão e do
Reggulamento dos Seerviços, a usufruir de um conjuntto de serviços, de
d uma
ou várias modalidad
des pré‐definidass a cada momen
nto disponíveis no
n site,
imp
plicando a celebraação do Contrato
o por um prazo a definir pela 3 Viirtudes
em função do pacote escolhido.
IV) Mensalidades. Modalidade dee Adesão, deno
ominada Mensalidades,
segundo a qual é conferida ao/à Cliente o direito, noss termos das Con
ndições
de Adesão e do Reggulamento dos Serviços,
S
a usufru
uir de um conjunto de
servviços, de uma ou
o várias modaliidades pré‐definidas a cada momento
disp
poníveis no site, implicando a celebração do Contrato por um prazo de
um mês, findo qual é automaticamen
nte renovado porr períodos de um
m mês.
2.2 ‐ Alterações pe
elo/a Cliente. Alteração
A
de Mod
dalidade de Adeesão: É
permitido ao/à Clien
nte, a todo o momento e sem cusstos adicionais, so
olicitar
a alteração
a
de um
ma Adesão sem Compromisso para uma Adesão
o com
Com
mpromisso, mas o contrário só
ó é possível no
o final do Perío
odo de
Com
mpromisso aplicáável. Qualquer altteração prevista nesta cláusula deeve ser
efecctuada pelo/a cliente através do Site,
S
entrando em
m vigor, após aceeitação
da 3 Virtudes, no peeríodo quinzenal de facturação im
mediatamente seeguinte
à daata da sua solicittação. A alteração
o considera‐se au
utomaticamente aceite
pelaa 3 Virtudes apóss a celebração dee um novo contrato. Não obstantee, pode
a alteração ser recusada pela 3 Virtudes via e‐mail, no prazo de 5 dias
con
ntados dessa mesma data, caso em
m que a alteração
o fica sem efeito.

a
na política
2.3 ‐ Alterações pela 3 Virtudes. Frutto de eventuais alterações
d alterar, a tod
do o
comercial da 3 Virtudes, esta reservva‐se o direito de
mome
ento, as caracteerísticas das Mo
odalidades de Adesão
A
e de ou
utros
serviçços e/ou suplementos adicionaiss, que produzirão
o efeitos a partiir do
mês seguinte
s
à data da afixação da alteração no site
e, o que o/a Cliente
recon
nhece e aceita.
3) Acesso
A
e Utilizaçãão aos Serviços
3.1 ‐ Idade mínima. A utilização dos SServiços é permittida sem restriçõ
ões a
maiorres de 18 anos e permitida a menores e idade apenas com
conse
entimento por esccrito dos responssáveis de educaçãão.
3.2 ‐ Colaboradores.. Os Colaborad
dores são indivvíduos devidamente
crede
enciados pela 3 Virtudes (mas in
ndependentes desta) e identificados
como
o Colaboradores
(“Colaboradores”), disponívveis para seerem
contraatados pelo/a Clliente, para a reealização dos Serrviços 3 Virtudess. Os
termo
os e condições dos
d serviços, taiss como o horário, duração, preço e
objecto, são acordado
os e fixados no site, sendo a 3 Virtudes totalmente
alheiaa a quaisquer prrejuízos que daí possam advir para
p
o/a Cliente. A 3
Virtud
des só credenciaará como Colabo
oradores os indivíduos que, no seu
enten
nder, reúnam ass habilitações accadémicas e exp
periência profissiional
necesssárias, sem que isso constituaa, porém, uma garantia quantto à
qualid
dade das sessões.
3.3 ‐ Horário. O horrário de funcionaamento dos serviços é das 06.00
0h às
22:00
0h, todos os dias da seman
na, mediante disponibilidade dos
Colab
boradores dos serrviços 3 Virtudes.
3.4 ‐ Alterações. Deevido à permaneente actualizaçãão do mercado, a 3
Virtud
des reserva‐se o direito de, em
m qualquer mom
mento, adicionar ou
alteraar os serviços prestados e/ou
u os equipame
entos e actividades
disponíveis, de forma a salvaguardar o
os melhores interesses dos Clientees ou
em virtude
v
de alteraações na sua po
olítica comercial, o que o/a Cliente
recon
nhece e aceita.
4) Direitos
D
dos Clien
ntes
Direittos. São, designaadamente, direito
os do/a Cliente/a:
(I) Aquisição
A
de Serviços. Direito dee aquisição de caada um dos servviços
disponíveis pela 3 Virtudes, nos termoss previstos no Contrato.
(II) Usufruto
U
de Servviços. Direito à rrealização da tottalidade dos servviços
adquiridos, com acompanhament
a
to de Colabo
oradores 3Virtudes
devidamente credenciiados, nos termoss previstos do Co
ontrato.
5) Deveres
D
dos Clien
ntes
Deverres. Sem prejuízo de quaisqueer outras obrigações contratuaiss ou
legaiss, são deveres do//a Sócio/a:
(I) Dados
D
do Clientte. Fornecer to
odos os dados necessários parra a
elaboração do contrracto e criação da Ficha de Cliente via Correio
Electrrónico ou Telefon
ne, assumindo tottal veracidade do
os mesmos.
(II) Lei de Bases da Actividade
A
Física e do Desporto. Nos
N termos e parra os
efeito
os do disposto naa Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeirro, o cliente asseegura
não ter
t qualquer tipo de contra‐indicações para a prática de qualquer
activid
dade física que pretenda efectu
uar pela 3 Virtud
des, assumindo total
t
respo
onsabilidade pelo incumprimento deste dever.
(III) Cumprimento
C
do
o Regulamento d
da 3 Virtudes. O cliente assumee ter
conhe
ecimento do regu
ulamento de funccionamento do/dos serviços.
(IV) Recomendações
R
da 3 Virtudess. Seguir as re
ecomendações e/ou
instru
uções fornecidas pela 3 Virtudees ou pelos seus Colaboradoress em
qualquer serviço adqu
uirido.
(V) Dever
D
Geral de Urbanidade. C
Comportar‐se co
om urbanidade nas
relaçõ
ões com todos oss colaboradores d
da 3 Virtudes.
(VI) Pagamentos.
P
Cum
mprir pontualmen
nte com a obrigaçção de pagamentto da
quotaa dos serviços adquiridos, de accordo com a tab
bela de preços da
d 3
Virtud
des a cada momeento em vigor.
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(VII) Utilização com Finalidades Lucrrativas. Abster‐see de utilizar os seerviços
3 Virtudes
V
com finaalidades lucrativvas, excepto med
diante autorizaçãão por
escrrito pela administração da 3 Virtudes.
(VIII) Utilização do
os Serviços com
m Recurso a Te
erceiros. Abster‐‐se de
reco
orrer a terceiros para a realizaação de qualqueer serviço 3 Virrtudes,
excepto se previam
mente autorizado
o por escrito peela administração
o da 3
Virttudes.
6) Pagamentos
6.1 ‐ Taxa de Adesãão e Seguro. A ad
desão do/a Clientte pode estar sujeeita ao
paggamento de uma Taxa de Adesão e Seguro, de aco
ordo com o dispo
osto na
listaa de preços em viigor à data da adesão e no contrato.
6.2 ‐ Quota e Suple
ementos. Em fu
unção da Modalidade de Adesão e dos
suplementos escolhidos pelo/a Clien
nte, e independentemente da utilização
doss serviços, deve o/a
o Cliente pagarr à 3 Virtudes, oss valores calculad
dos de
acordo com a lista de preços da 3 Virtudes a cada momento em vigor,
v
e
inicialmente indicaados no contraato, por Pagam
mento Multibancco ou
Tran
nsferência Bancáária. Qualquer seerviço adquirido pelo/a cliente deverá
d
ser pago até ao mo
omento de celeb
bração do contraato e as mensallidades
devverão ser pagas atté ao oitavo dia de
d cada mês.
6.3 ‐ Actualização da lista de preçços. Os preços constantes da liista de
preços da 3 Virtudess serão actualizad
dos anualmente (apenas
(
para efeitos de
aum
mentos), de forma automática, no
o mês de Fevereirro, sem necessidaade de
avisso prévio ao/à Cliente. A actualizzação será efectu
uada de acordo com a
taxaa de variação méédia do índice haarmonizado dos preços no consu
umidor
nacional em Janeirro, publicado pelo Instituto Naacional de Estatística,
refeerente aos doze meses anteriores. Sem prejuízo do reeferido
anteeriormente, a 3 Virtudes reservaa‐se ainda o direito de alterar a todo
t
o
mom
mento, com fun
ndamento em altterações da sua política comerccial, no
aum
mento de custo
os da actividad
de, excesso dee procura, alteerações
eco
onómicas, sociaiss e/ou políticas profundas na so
ociedade ou alteerações
legislativas, a sua liista de preços, mediante
m
aviso prévio
p
com 30 dias
d
de
anteecedência, o quee o/a Sócio/a reco
onhece e aceita.
6.4 ‐ Meios de paggamento. Quaisq
quer valores devvidos pelo/a Cliente ao
abrigo do presente Contrato podem ser pagos atravéés de um dos meeios de
paggamento seguintees:
I) Multibanco.
M
O Cliente poderá prroceder ao pagam
mento dos serviçços via
mulltibanco:
a) Pagamento a efectuar
e
após em
missão de docum
mento de cobran
nça de
servviços emitido peela 3 Virtudes que
q
indicará os dados da “Entidade”,
“Reeferência” e “Valo
or dos serviços”. O pagamento é aceite pela 3 Viirtudes
quaando efectuados dentro dos prazzos limite indicados no documen
nto de
cob
brança.
(II) Transferência Bancária. O Cliente poderá também efecttuar o
paggamento por tran
nsferência bancárria para o seguintte NIB: 0035 0746
6 0000
859
93 90021 (Luís Jo
oão), fazendo‐o acompanhar dee um comprovativo do
paggamento que deverá ser enviado para
p
o e‐mail da 3 Virtudes.
6.5 ‐ Utilização ime
ediata dos serviçços. A utilização
o imediata dos seerviços
apó
ós a adesão do/a Cliente depen
nde da recepção, pela 3 Virtudees, dos
paggamentos iniciais devidos. Como tal, caso preten
nda fazê‐lo, devee optar
pelo
o pagamento deesses montantes através de tran
nsferência bancáária ou
mulltibanco.
6.6 ‐ Alteração de meio de pagam
mento. É permitido, a todo o tem
mpo, a
alteeração do meio de pagamento escolhido pelo//a Cliente, desd
de que
avissado à 3 Virtudees por escrito com
c
uma anteceedência de 15 dias
d
ao
próximo pagamento
o.
6.7 ‐ Falta de Paggamento. Quando o pagamentto da quota não seja
efecctuado por motivvo imputável ao//à Cliente ou à in
nstituição bancária por
estee indicada, qualq
quer serviço adquirido à 3 Virtud
des ficará suspen
nso até
liqu
uidação da dívida.
6.8 ‐ Facturas electtrónicas. A 3 Virrtudes procederáá ao envio das faacturas
corrrespondentes ao
os serviços adqu
uiridos para o e‐mail
e
indicado pelo/a
Clieente no Formulário Pré‐inscrição.

B
Promo
oções e Desconto
os
7) Benefícios,
7.1 ‐ Acesso a bene
efícios. Em funçção dos acordoss celebrados peela 3
Virtud
des com terceiro
os (“Parceiros”) e que estejam em vigor à dataa da
celebração do Contratto, este pode ter acesso a desconttos e tarifas espeeciais
(“Ben
nefícios”) na reaalização de uma adesão, desd
de que se enco
ontre
plenamente legitimad
do pelo Parceiro
o para a obtençção dos Benefícios e
introd
duza correctamen
nte o seu númerro identificativo. A 3 Virtudes reseerva‐
se o direito
d
de contacttar o Parceiro para a obtenção de
e confirmação quanto
à apliccabilidade dos Beenefícios a um/a Cliente.
7.2 ‐ Acesso a promo
oções e desconto
os. Para além do
o disposto na cláu
usula
7.1, a 3 Virtudes po
ode efectuar no
o Site, com âmbito temporalmente
limitaado ou não, detterminadas prom
moções (“Promo
oções”) e desco
ontos
(“Desscontos”) nos servviços adquiridos pelo/a Cliente.
7.3 ‐ Condições apliicáveis. As cond
dições seguintess são aplicáveis aos
Beneffícios, Promoçõess e Descontos:
(I) Código
C
promocional. Para benefíccio de determinaadas Promoções e/ou
Desco
ontos, pode ser solicitado ao/à Cliente a introd
dução de um có
ódigo
promocional (“Código
o Promocional”) ou o pagamento
o antecipado da taxa
de adesão e/ou quota;
(II) Confirmação
C
de
e disponibilidad
de. Os Benefíccios, Promoções e
Desco
ontos estão sujeittos a confirmação
o de disponibilidaade;
(III) Limitações e utiliização abusiva. A 3 Virtudes resserva‐se o direito
o de
cance
elar os Benefícios, Promoções e/ou Descontos ou de
d rejeitar um Có
ódigo
Promocional quando o valor total do
os Códigos Promo
ocionais já utilizados
exced
der um determin
nado valor finan
nceiro ou quando os mesmos seejam
utilizaados de forma fraaudulenta (designadamente, por quem não seja o seu
titularr/beneficiário);
(IV) Não
N transmissibilidade. Os Benefíícios, Promoções e Descontos não
o são
transm
missíveis a terceiros;
(V) Responsabilidade
R
e. A utilização d
de mecanismos fraudulentos paara a
obten
nção de Benefíccios, Promoçõess ou Descontoss responsabiliza o/a
Clienttes nos termos geerais e confere à 3 Virtudes o dire
eito de escolher entre
e
(a) a aplicação
a
da quotta sem desconto e (b) a resolução
o do Contrato.
7.4 ‐ Cancelamento e alterações. Daada a sua nature
eza tendencialmente
tempo
orária e limitadaa, a 3 Virtudes reserva‐se o direito de cancelar e/ou
alteraar a qualquer momento
m
os Benefícios, Promoçõ
ões e Descontoss em
virtud
de de alterações na
n sua política co
omercial, o que o/a
o Cliente reconhece
e aceiita.
8) Vigência
V
do Contrrato
8.1 ‐ Mensalidade. O Contrato é celeebrado, caso o/a Cliente tenha optado
pela Adesão
A
a um servviço de mensalid
dade, renovando‐‐se automaticamente
por igguais e sucessivoss períodos de tem
mpo.
8.2 ‐ Sessão Avulso
o, Personalizaçãão de Serviçoss e Pacotes. Nas
modaalidades de sessãão avulsa, perso
onalização de se
erviços e pacotees, o
Contrrato considera‐se celebrado sem ffidelização.
9) Suspensão do Con
ntrato
9.1 ‐ Não é concedidaa ao/à Cliente a o
opção de suspender o Contrato.
9.2 ‐ Casos Fortuitos ou de Força Maaior. Caso ocorra um caso fortuito ou
de forrça maior (como, por exemplo, d
decisões governam
mentais, inundaçções,
incêndios, explosões, acidentes, guerras, requisições civis ou greves) que
impeçça a 3 Virtudes de prestar, no tod
do ou em parte, serviços ao/à Cliente
(“Caso
o Fortuito ou de Força Maior”), taal situação não confere ao/à Clien
nte o
direito
o a qualquer com
mpensação nem a exonerar‐se ou a suspender, ainda
a
que parcialmente, a obrigação de pagamento da quota e eventtuais
suplementos.

10) Cessação
C
do Conttrato
10.1 ‐ Incumprimento. Caso algumaa das Partes (“P
Parte Inadimplen
nte”)
incum
mpra qualquer um
ma das disposiçõ
ões do presente Contrato
C
ou da lei,
l e
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essee incumprimento
o for grave ou a Parte
P
Inadimplentte não o sanar no
o prazo
de 30 dias fixado
o por comunicaação escrita da outra Parte (“Parte
(
Adimplente”) para o efeito, ocorrre uma situaçãão de incumprimento
defiinitivo do Contraato, podendo a Parte Adimplentte resolver o Con
ntrato,
limiitar‐se a exigir uma indemnizzação por dano
os sofridos (inccluindo
hon
norários e despesas de advogado
os) e, no caso daa 3 Virtudes, reccusar o
acesso do Cliente aos serviços atéé à sanação do incumprimento
o. Para
efeiitos do Contrato
o, considera‐se in
ncumprimento grave, aquele quee, pela
sua gravidade ou reiteração,
r
tornee a subsistência do vínculo contratual
inexxigível para a Parte Adimplente.
10.2
2 ‐ Resolução pela 3 Virtudess. Sem prejuízo
o de quaisquer outros
fundamentos legaiss, e do disposto
o na cláusula 10
0.1, pode a 3 Viirtudes
reso
olver o Contrato nas situações segguintes:
(I) Mora. Mora sup
perior a 30 dias no
n cumprimento de qualquer obrrigação
peccuniária pelo/a Cliente;
(II) Violação regulaamentar ou conttratual. Violação
o grave, pelo/a Cliente,
C
do Regulamento
R
doss Serviços ou do disposto
d
no preseente Contrato;
(III) Violação do devver de informaçãão. Prestação dee informações erróneas
e/ou fraudulentas pelo/a
p
Cliente à 3 Virtudes, designadamente no acto
a
de
adeesão aos serviços..
10.3
3 ‐ Consequênccias da resolução
o. Resolvido o Co
ontrato pela 3 Viirtudes
noss termos da cláussula 10.1 ou da cláusula 10.2, teem esta direito a exigir
do//a Cliente o pagaamento de todos os montantes vencidos e não pagos
deccorrentes da execução do Contraato, bem como uma
u
indemnizaçãão por
dan
nos decorrentes do
d incumprimentto e da resolução do Contrato (inccluindo
hon
norários e despeesas de advogad
dos). Tratando‐see da resolução de
d um
Con
ntrato celebrado na modalidade de
d Mensalidade, é ainda devido pelo/a
Clieente um montantte equivalente ao
o desconto aplicado pela 3 Virtudees face
à lissta de preços em
m vigor à data daa celebração do Contrato
C
ou de alguma
a
das suas renovaçõess, consoante a qu
ue tenha ocorrido
o mais próxima da
d data
de resolução, com referência
r
à totalidade do Período de Compromissso em
quee a resolução ocorreu.
10.4
4 ‐ Resolução pelo/a Cliente.. Sem prejuízo de quaisquer outros
fundamentos legaiss, e do disposto
o na cláusula 10.1, pode o/a Cliente
C
reso
olver o Contrato
o de imediato naas situações segu
uintes, sem que tenha
porém direito a qualquer compensaçção por esse facto
o:
(I) Direito
D
ao arrepe
endimento. Nos 5 dias seguintes à data de celebração do
Con
ntrato, sem neccessidade de in
ndicação de mo
otivo, mediante carta
regiistada com aviso
o de recepção dirrigida para a sed
de social da 3 Virrtudes,
sendo‐lhe devolvido
os todos os montantes pagos, exxcepto se durantte esse
perííodo utilizar pelo
o menos duas vezes os Serviços.
(II) Alterações
A
ao Contrato.
C
No caaso de se verificcar uma alteraçção do
Con
ntrato ou dos prreços nos termos da cláusula 2.3
3 ou da parte fiinal da
cláu
usula 6.3, respecttivamente, com a qual o/a Clientte não concorde, desde
quee manifeste o seu
s
desacordo formalmente
f
po
or escrito e reso
olva o
Con
ntrato até à data prevista para a entrada em vigor da alteração.
10.5
5 ‐ Revogação pelo/a
p
Cliente. O/A
O Cliente pode a todo o momen
nto, no
Con
ntrato celebrado
o na modalidad
de de Mensalid
dade, proceder à sua
revo
ogação com efeitos imediatos ou
o a partir de uma determinadaa data,
ficando porém obriggado a pagar à 3 Virtudes um mo
ontante equivaleente ao
desconto por esta aplicado
a
(quando
o aplicável), facee à lista de preçços em
vigo
or à data da celeebração do Contrrato ou de algum
ma das suas renovvações
(“Daata Inicial”), con
nsoante a que teenha ocorrido maais próxima da data de
produção de efeitoss da revogação (“Data da Revogaação”), com refeerência
ao período
p
compreeendido entre a Daata Inicial e a Data da Revogação.
10.6
6 ‐ Denúncia. Qualquer
Q
uma daas Partes pode denunciar
d
livremente o
Con
ntrato na modalid
dade de Mensalid
dade sem que haaja lugar ao pagamento
de qualquer
q
indemn
nização por esse facto,
f
desde que o faça com pelo menos
15 dias de antecedência face ao termo do reespectivo Períod
do de
Com
mpromisso, data em que a denúnccia produzirá efeitos. Na modalidade de
Sesssão Avulsa, Personalização de Serviços e Paacotes, a denún
ncia é
iguaalmente permitid
da, produzindo efeitos
e
no termo
o do período quinzenal
de facturação correespondente. Em
m qualquer dos casos, a denúncia do

obrigação de pagaamento de quaisquer
Contrrato não exonera o/a Cliente da o
montantes vencidos ou exigíveis relacio
onados com o me
esmo.
10.7 ‐ Caso Fortuito
o ou de Força Maior. Ocorrendo um Caso fortuito ou
de Fo
orça Maior, só constitui fundameento de resoluçãão do Contrato caso
perdu
ure ininterruptam
mente durante, peelo menos, 30 diaas.
11) Responsabilidade
R
e da 3 Virtudes
11.1 ‐ Responsabilid
dade. A responsabilidade da 3 Virtudes
V
perantee o/a
Clientte, a título conttratual e extraco
ontratual, incluindo por actos e/ou
e
omisssões dos seus representantes,
r
ttrabalhadores ou colaboradoress, só
existe
e nos casos em
m que tenha pro
ocedido com do
olo ou culpa grrave,
encon
ntrando‐se limitaada, na medida d
do permitido pelaa legislação aplicável,
aos montantes
m
pagos pelo/a Cliente no
o âmbito do Conttrato.
12) Dados
D
Pessoais
Sujeiçção a Política de
e Privacidade. N
No preenchimentto do Formulário
o de
Pré‐in
nscrição, serão solicitados ao
o/à Cliente determinados dados
susceptíveis de o iden
ntificar (“Dados P
Pessoais”), que serão
s
tratados peela 3
Virtud
des, no estrito cumprimento
c
da lei e de acordo
o com o disposto
o na
Políticca de Privacidadee do Site, disponívvel em: Política de
d Privacidade.
Será também
t
respeitaada a confidenciaalidade de todoss os dados recolh
hidos
pelos colaboradores 3 Virtudes, resulltantes da prestaação dos serviço
os ao
cliente.
13) Disposições
D
Geraiis
13.1 ‐ Notificações e comunicações. Para os efeitos do
d Contrato, todaas as
notificcações e comun
nicações entre aas Partes devem ser efectuados por
carta registada ou corrreio electrónico,, para os endereçços da 3 Virtudes. As
Partess devem notificaar‐se reciprocameente de qualque
er alteração dos seus
eleme
entos de identificcação, produzind
do a alteração effeitos no prazo de 30
dias contados
c
da data da notificação.
13.2 ‐ Compensação
o. O Cliente au
utoriza a 3 Virttudes a proceder à
compensação, no paggamento de quaisquer montante
es que venham a ser
devidos pela 3 Virtudees ao Cliente ao abrigo do presentte Contrato.
13.3 ‐ Integralidade,, prevalência e alterações ao Con
ntrato. O dispostto no
Contrrato (composto pelo
p
Formulário de Pré‐inscrição
o e as Condições de
Adesãão) constitui o accordo integral dass Partes relativam
mente ao seu objjecto
e sub
bstitui todos e quaisquer
q
entend
dimentos, acordos ou comunicações
prévio
os, orais ou escritos, na medida em que estejam
m em conflito com
m as
cláusu
ulas aqui inserid
das. Em caso dee divergência entre o disposto nas
Condiições de Adesão e no Regulaamento dos Serrviços, as primeeiras
prevalecem sobre as segundas.
s
Qualquer alteração ao Contrato só é váálida
quand
do feita por doccumento escrito,, assinado por ambas
a
as Partess, ou
quand
do efectuada via e‐mail, pelo Clien
nte, e aceite pelaa 3 Virtudes.
13.4 ‐ Prazos. Salvo
o estipulação em
m contrário, os prazos previstoss no
Contrrato são contados de forma corrid
da. Os prazos qu
ue terminem num
m dia
que não
n seja um Dia Útil (isto é, um d
dia que seja feriaado nacional, Sáb
bado
ou Do
omingo) transfereem‐se para o Dia Útil seguinte.
13.5 ‐ Domicílio con
nvencionado. As Partes conven
ncionam, como local
onde se têm por dom
miciliadas para o efeito de citaçãão ou notificação
o em
caso de litígio, as moradas
m
que co
onstam do Form
mulário Pré‐inscrição,
susceptíveis de serem alteradas nos termos da cláusula 13.1.
13.6 ‐ Lei aplicável e foro. O Contratto rege‐se pela lei Portuguesa e paara a
resolu
ução de todo e qualquer diferend
do ou litígio directa ou indirectamente
relacionado com o mesmo,
m
é territorrialmente compe
etente o Tribunaal da
Comaarca de Lisboa, foro que as P
Partes convencio
onam com exprressa
renún
ncia a qualquer outro.
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