TERMOS E CONDIÇÕES – CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO AO IAPE

O IAPE – Instituto dos Advogados Previdenciários, denominado simplesmente INSTITUTO, e a pessoa física ou jurídica
identificada no cadastramento do banco de dados eletrônico do site, doravante denominado simplesmente ASSOCIADO,
celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições abaixo:

1. O ASSOCIADO declara e garante possuir capacidade jurídica para celebrar este contrato.
2. O programa de associação, cuja adesão contratual das partes se dá pelo presente termo, possui por objeto da
associação do CONTRATANTE ao INSTITUTO em disponibilizar todos os serviços disponibilizados diariamente no
Portal.
3. A assinatura da associação deverá ser feita exclusivamente pelo Portal (www.iape.com.br), com o respectivo aceite
dos Termos e condições aqui descritos, optando-se pelo tipo de assinatura que lhe convém.
4. Na adesão à associação ao INSTITUTO, o associado ficará desde o momento vinculado ao INSTITUTO, do qual a sua
assinatura se RENOVARÁ AUTOMATICAMENTE (semestralmente ou anualmente), conforme opção escolhida no
ato da inscrição.
5. No ato da inscrição será cobrado a Taxa de Adesão ao INSTITUTO, a qual não mais será devida nas respectivas
renovações automáticas.
6. O ASSOCIADO poderá, a qualquer momento, cancelar sua associação, bastando, para isso, solicitar até o prazo de
30 (trinta) dias anteriores a data da renovação automática, através do e-mail contato@iape.com.br ou pelo telefone.
7. O INSTITUTO reserva-se ao direito de, a seu critério e a qualquer tempo, modificar, adicionar ou remover quaisquer
cláusulas ou condições deste contrato, comunicando ao ASSOCIADO, previamente, por correio eletrônico (e-mail), ou
via postal, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
8. No caso de serviços com senha ou nome de usuário para acessar seções restritas o ASSOCIADO tem a
responsabilidade de proteger a confidencialidade de sua senha, inclusive para prevenir o uso não autorizado da
mesma. Qualquer reprodução, distribuição, publicação, transmissão por quaisquer meios à terceiros, ou o uso de
qualquer informação contida no website por qualquer usuário, através do uso de nomes de usuários ou senhas, de
qualquer maneira ou forma, sem autorização expressa do Instituto, é estritamente proibido.
9. Os serviços que necessitam de senha e login serão disponibilizados após confirmação do pagamento do PagSeguro,
que demora em média de 03 (três) a 05 (cinco) dias úteis.
10. Ressaltando que todos os dados preenchidos no cadastro do ASSOCIADO é de inteira responsabilidade do mesmo.
11. As partes elegem o foro da comarca da capital do Estado de São Paulo, SP, para dirimir qualquer dúvida pertinente
ao presente contrato.

contato@iape.com.br – (11) 3362-8241

