TERMO DE ADESÃO – COMBO SIMPLES
Ao aceitar as condições apresentadas no site VR.COM.BR e, uma vez aprovado o seu
credenciamento pelo sistema VR Benefícios, declaramo-nos vinculados às disposições
contidas no CONTRATO POR ADESÃO AO SISTEMA VR BENEFÍCIOS (“CONTRATO”).
CONDIÇÕES COMERCIAIS
Produtos

VR Mais Valor

VR Painel de
Negócios

Serviços
Condições e ofertas
especiais em produtos
e serviços nas redes
parceiras da VR
Benefícios
Painel com
informações
detalhadas sobre
transações com
cartões VR no
estabelecimento
comercial

Limites de
intervenções

Combo
SIMPLES

Ilimitado

Gratuito
Ilimitado

Leia atentamente as condições descritas neste Termo e, em caso de dúvida, ligue para
4004-4938 Capitais e regiões metropolitanas e 0800 596 3838 demais localidades.
Definições:
Cartões VR – É um meio de pagamento com função de débito, concedido pela VR
Benefícios, que lhes habilita os Beneficiários a realizar transações eletrônicas nos
Estabelecimentos.
CONTRATO – Contrato firmado entre o Estabelecimento e VR Benefícios para
estabelecer as condições para aceitação dos documentos oferecidos pela VR Benefícios;
Estabelecimento(s) – Empresa que vende para seus clientes, e que está habilitada a
aceitar, dentre outros meios de pagamento, os documentos oferecidos pela VR
Benefícios;
Global Points – Empresa prestadora de serviços em parceria com a VR Benefícios.
Sistema VR - Sistema de gerenciamento de transações eletrônicas efetuadas entre o
Beneficiário e o Estabelecimento, através de outros meios de captura, desde que
previamente autorizado pela VR Benefícios;
Usuário – Pessoa designada a representar o Estabelecimento credenciado.
VR Benefícios - Empresa que administra documentos de legitimação para aquisição de
produtos nos estabelecimentos comerciais por ela credenciados;

Condições Gerais
Termo de Responsabilidade:
O presente Termo determina que VR Benefícios não se responsabilizará por eventuais
atrasos ou até mesmo pela frustação na prestação dos serviços realizados pelas
empresas parceiras em razão de motivos alheios à sua ingerência, tais como falta das
informações solicitadas ao Usuário, envio de informações incorretas, dentre outros.
A VR Benefícios também não será responsável por eventuais atrasos, inviabilidade ou
impossibilidade na prestação dos Serviços ocasionados por motivo de caso fortuito ou
de força maior. Ficam definidos, desde já, como casos fortuitos e de força maior, nos
termos do Código Civil, os eventos que causem embaraços, impeçam a execução dos
Serviços da Assistência ou coloquem em risco a segurança do Usuários ou terceiros.
Vigência:
Os serviços terão início após o aceite eletrônico do presente Termo, o qual vigorará por
prazo indeterminado, podendo ser denunciado mediante notificação formal, por escrito,
com 30 (trinta) dias de antecedência da data pretendida para o respectivo término.
Em caso de cancelamento do CONTRATO, os serviços aqui previstos serão
automaticamente findados.
Alterações:
A VR Benefícios poderá realizar alterações nos serviços descritos no presente Termo,
devendo informar o Usuário/Estabelecimento, mediante envio de e-mail, com 30 (trinta)
dias de antecedência da respectiva alteração.
Parceria:
Se ocorrer o término da relação entre as parceiras, a VR Benefícios poderá oferecer o
mesmo serviço com outra parceira ou cancelar os serviços, mediante aviso prévio de 30
(trinta) dias.
Descrição dos Serviços
VR Mais Valor
A VR Benefícios em parceria com a Global Points disponibiliza uma Plataforma de
Incentivo, Fidelidade e Premiação para o Estabelecimento credenciado no Sistema VR.
Para acionar o serviço o Usuário deve acessar a área logada do Portal VR, entrar no menu
“VR Mais Valor”, sendo redirecionada para o site da Global Points, onde efetuará um
login utilizando o número do seu CNPJ.
VR Painel de Negócios
A VR Benefícios disponibiliza um painel com informações sobre as transações de vendas
realizadas com os Cartões VR. Para acionar o serviço o Usuário deve acessar a área
logada do Portal VR, entrar no menu “VR Painel de Negócios”, sendo redirecionado
automaticamente para o painel com os lançamentos e transações efetuadas.

