
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

● VIVA TELECOM LTDA
● CNPJ: 14.216.538/0001-42
● Estrada RJ127, 11924, Centro, Paracambi, RJ, CEP: 26600-000

Última atualização: 01 de julho de 2021.

É importante que você leia com atenção os presentes Termos e Condições de Uso antes de utilizar o
serviço. Esses Termos e Condições são as regras para a utilização do CLUBE VIVA Bem.

1 - O acesso ao Clube VIVA Bem é exclusivo para pessoas físicas, assinantes da VIVA Telecom, que
estejam em dia com seus pagamentos.

2 - O cadastro somente poderá ser realizado através do CPF do assinante da VIVA Telecom.

3 - As empresas e marcas participantes do clube de benefícios VIVA Bem poderão, a única e
exclusiva vontade de tais, estender os benefícios praticados a familiares do titular.

4 - O acesso ao Clube poderá ser interrompido quando o cliente se tornar inadimplente junto a VIVA
Telecom, ter seu contrato cancelado, ou por motivo de encerramento da plataforma de benefícios.

5 - O assinante da VIVA Telecom, ao realizar o cadastro e durante todo o acesso ao Clube, se
compromete a fornecer informações verídicas e de sua titularidade, bem como manter o sigilo das
suas senhas e de todo o conteúdo do Clube VIVA Bem.

6 - A partir do primeiro acesso e cadastro na plataforma, a VIVA Telecom concederá ao assinante o
benefício de aumento de velocidade para planos contratados anteriores a 01/09/2021, a único e
exclusivo critério da empresa, sem nenhum custo adicional ao assinante referente às mensalidades
da VIVA Telecom, para pagamento até a data de vencimento.

6 - O cadastramento no Clube VIVA Bem, renova automaticamente, em caráter irrevogável, a sua
fidelidade ao plano de acesso a internet na VIVA Telecom pelo período de 1 ano, de todas as
assinaturas relacionadas ao seu CPF.

7 - A utilização do Clube é e sempre será gratuita ao usuário, como forma de benefício concedido
aos assinantes da VIVA Telecom.

8 - Fica eleito o foro da Comarca de Paracambi/RJ como competente para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes destes Termos de Uso, independentemente de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.


