Termo de Adesão: Assistência Premiada Torra | Residencial
Loja: Magazine Torra Torra Ltda.
Filial:

Data da Adesão:

Cliente:

CPF/MF nº:

Data de Nascimento:

Número da Sorte:

Endereço:
CEP:

Cidade:
Bairro:

UF:

Complemento:

Tipo de Residência: ( ) Casa ( ) Apartamento
Número Cartão Torra:
Matrícula/Nome Vendedor:
Matrícula/Nome Líder:

Ao assinar este TERMO DE ADESÃO, o cliente acima declara que as informações estão corretas e verdadeiras,
e, aceita as condições de contratação da ASSISTÊNCIA PREMIADA TORRA – RESIDENCIAL, conforme
CONDIÇÕES GERAIS encaminhadas por meio de SMS enviado ao número de celular informado. Declara,
ainda, que está ciente da possibilidade de solicitar a cópia física do contrato ao departamento de crediário
das Lojas Torra, bem como que o contrato está disponível em https://www.lojastorra.com.br/novocartao/.
A contratação desta Assistência visa disponibilizar os seguintes Serviços (*Eventos), que deverão ser acionados
em caso de EMERGÊNCIA:
(*) Os serviços estão limitados a 03 EVENTOS/ANO, dentro das regras de utilização e de exclusão constantes
nas CONDIÇÕES GERAIS).
Os Serviços serão prestados pela FACIL ASSIST Serviços e Assistências 24 horas, e devem ser acionados
exclusivamente através do número 0800-778-5322.

A Assistência passará a ter cobertura 24 (vinte e quatro) horas após o pagamento
da primeira fatura (e seguintes) onde conste o valor mensal a ser cobrado
(R$ 9,90/mês). A cobrança será realizada exclusivamente através da fatura do
Cartão Torra. A cobertura permanecerá durante o período em que houver
pagamento. Havendo falta de pagamento por dois meses consecutivos, além do
veículo não estar coberto, o Serviço será automaticamente cancelado. O
cancelamento deste serviço poderá ser solicitado a qualquer momento, devendo
para isso comparecer a Lojas Torra onde realizou a contratação, ou entrar em
contato com a Central/SAC Lojas Torra (telefones abaixo) e formalizar o pedido de
cancelamento.
Durante toda vigência de contratação deste Serviço, o cliente concorrerá
mensalmente a um sorteio (através da extração da Loteria Federal do último
sábado do mês subsequente ao do vencimento/pagamento da sua fatura) de
R$ 8.000,00 (Já abatidos os impostos). Só fará jus ao prêmio em caso de sorteio, o
cliente que estiver em dia com o pagamento da sua fatura do Cartão Torra.
Sorteios lastreados em Títulos de Capitalização, da Modalidade Incentivo emitidos
pela APLUB CAPITALIZAÇÃO (CNPJ nº 88.076.302/0001-94) e aprovados conforme
Processos SUSEP nº 15414.900089/2019-30.
Todas as demais condições de contratação deste Serviço estarão disponibilizadas
por e-mail, cópia física do contrato ao departamento de crediário das Lojas Torra,
bem como que o contrato está disponível em
https://www.lojastorra.com.br/novocartao/.
Em caso de dúvidas quanto a contratação, entre em contato com a Central de
Atendimento dos Cartões Torra através do telefone 4020-9766 (Capitais e região
Metropolitana) ou 0800-60-TORRA/ 0800-60-86774 (Demais localidades).
Data e Local:

Ass.: Cliente:

Ass.: Vendedor/Líder:

