
 

TERMO DE ACEITE CARTÃO TEM 

 
 

Nome:  

CPF:  

E-mail:  

Pelo presente Termo de Adesão, o CLIENTE acima identificado, declara para os devidos fins, que 

está ciente, de acordo e adere às condições previstas no REGULAMENTO TEM registrado no 08º 

Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob o nº. 1378798 e disponibilizado para 

consulta no PORTAL TEM (www.meutem.com.br) pela TEM Administradora de Cartões Ltda., com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, n° 2365 — 9º andar 

— CEP 05407-003, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(“CNPJ/MF”) sob n° 09.216.007/0001-10. 

Assim, possui plena ciência e compreensão, antes de sua decisão de contratar o serviço, suas 

restrições, limites e condições, bem como, entende que o serviço não é gratuito, e que deverá arcar 

com os valores cobrados. 

O prazo de vigência do cartão TEM é de 12 (doze) meses a contar de sua emissão, sendo necessário 

o CLIENTE realizar novo pedido ao final da vigência.  

Abaixo segue um quadro resumo dos serviços contratados:  

Acesso à Consultas e Exames com preços reduzidos na Rede TEM  

 Serviço deverá ser utilizado exclusivamente na Rede TEM, em todo Brasil.  

 O cartão é valido apenas para utilização por Cônjuges e Filhos até 21 anos.  

 As consultas devem ser agendadas exclusivamente pela Central de Atendimento TEM.  

 Os valores de atendimentos devem ser consultados na Central de Atendimento TEM e só 

serão garantidos quando o agendamento for realizado por nesse canal.  

 

Desconto em medicamentos  

 20% de desconto em todos os itens classificados como medicamento.  

 Uso exclusivo em farmácias da Rede Credenciada Vidalink, desde que conveniadas da TEM.  

 

Importante: As condições de uso do produto e serviços foram apresentadas ao CLIENTE antes da 

contratação e também podem ser consultadas no site www.meutem.com.br, sem prejuízo de que 

qualquer dúvida poderá ser solucionada na Central de Atendimento: 0800 836 88 36 

 

____ de _____________ de 20___. 

 



 

TERMO DE ACEITE CARTÃO TEM 

 
_____________________________       

Assinatura 


