TERMO DE ADESÃO
Ao aceitar as condições apresentadas no site VR.COM.BR ou ACEITARVR.COM.BR,
e uma vez que aprovado o seu credenciamento pelo sistema VR Benefícios,
declaramo-nos vinculados às disposições contidas no CONTRATO DE ADESÃO AO
SISTEMA VR BENEFÍCIOS.

CONDIÇÕES COMERCIAIS
Produtos
Taxa de Serviços

Taxa de Prazo Ciclo
de reembolso 7x28
Tarifas
Operacionais
Anuidade
Parcelas da
Anuidade
Tarifa de Adesão
Quantidade
Parcela Adesão

VR Refeição

VR Alimentação

VR Auto

VR Cultura

6,85%

6,85%

4%

5%

-

-

-

-

R$ 5,66

R$ 5,66

R$ 5,66

R$ 0,00

Conforme o
volume de
reembolso.

Conforme o
volume de
reembolso.

Conforme o
volume de
reembolso.

Conforme o
volume de
reembolso.

4x

4x

4x

4x

R$ 146,00
4x

I.

Conforme especificado no Contrato por Adesão ao Sistema VR Benefícios, os
valores constantes na Tabela de Anuidade, sofrerão reajuste anual, ou na menor
periodicidade permitida por lei com base no GPM divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV) ou qualquer outro índice oficial que venha substituí-lo.

II.

O Pagamento da anuidade será devido no início de cada período de 12 (doze)
meses, contados a partir da data da primeira transação, cujo valor seja superior
a R$ 5,00 (cinco reais), seguindo o mesmo critério para os demais anos de
vigência do presente credenciamento.

III.

Excepcionalmente, na primeira anuidade, o pagamento será promovido pelo
estabelecimento à VR Benefícios, no sétimo mês, contando a partir do primeiro
dia útil após o vencimento do sexto mês.

a) O cálculo da anuidade correspondente ao primeiro ano de vigência, terá
como base a soma do volume de reembolso de todos os produtos
contratados, vinculados ao mesmo CNPJ, referente ao período de 6 (seis)
primeiros meses, contatados a partir da data da primeira transação,
multiplicada por 2 (dois), resultará no volume anual de reembolso, cujo valor
será aplicado de acordo com a tabela de anuidade vigente.
IV.

Em nenhuma hipótese o valor da anuidade poderá ser repassado aos usuários
do cartão VR Benefícios.

TABELA ANUIDADE

Valor anual de reembolso

R$ 0,01 – R$ 3.600,00

Valor 2018

00

R$ 3.600,01 – R$ 12.000,00

R$ 193,00

R$ 12.000,01 – R$ 24.000,00

R$ 324,00

R$ 24.000,01 – R$ 48.000,00

R$ 538,00

R$ 48.000,01 – R$ 96.000,00

R$ 773,00

000,01 – R$ 600.000,00

Acima de 600.000,01

R$ 1.286,00

0,20%

