CONTRATO DE PARCERIA
l.Q
Outorgante

0 PersonalBody - Wellness Care, NIF 508653860, com sede na Avenida
Dr. Francisco Sb Carneiro 13L, 2780 Oeiras, aqui representado por Tiago Gaspar
d e Sousa Costa

2.QOutorgante

Associaqlo Sindical dos Funcionairios de Investigaqlo Criminal da Policia
Judiciairia, Pessoa Colectiva n." 501638687, matriculada sob o mesmo numero na
Conservat6ria do Registo Comercial de Lisboa, corn sede na Rua Gomes Freire, n." 174,1169007 Lisboa, neste act0 representada pelo seu Presidente Carlos Alberto Ambrbsio Garcia,
com poderes para o acto, adiante designada por ASFICPJ.

0 PersonalBody - Wellness Care, compromete-se a conceder aos
Associados d a ASFICFJ, bem como aos seus familiares at6
grau, urn
beneficio em relacgo A tabela de pregos praticada com public0 em geral, nos
termos abaixo descriminados:
Oeiras e Lisboa:
Livre Transito: 53€ (contrato anual, pagamento mensal por dCbito directo)
Livre Transito at6 17h: 43€ (contrato anual, pagamento mensal por dCbito directo)
Treino Expresso das 12h As 14 durante a semana: 35€ (contrato anual, pagamento
mensal por d6bito directo).
15€ Seguro Anual
Oferta da Avaliag?ioFisica
Estoril:
Livre Transito: 53€ (contrato anual, pagamento mensal por dCbito directo)
15€ Seguro Anual
Oferta da Avaliaggo Fisica
Nataqiio infantil: Oferta da Inscrigtio
Massagens: 20% de desconto

Para terem acesso ao previsto no numero anterior, os Associados da
ASFICFJ identificar-se-20, perante os servi~osd o PersonalBody - Wellness
Care, mediante a apresenta~iiodo respectivo Cart50 d e Identificag50 e/ou
declara~iio d e elegibilidade a atestar a qualidade d e Associado do 2.P
Outorgante.

0 pagamento dos servi~os,a prestar pel0 PersonalBody - Wellness Care
aos Associados da e ASFICIPJ seus familiares at6 I.*grau, 6 da responsabilidade
destes e sera efectuado integralrnente no act0 da presta~Ziodo servi~o.

A ASFIC/PJ informar6 os seus Associados sobre os servigos que o
PersonalBody - Wellness Care se encontra em cada momento, habilitada a
realizar no h b i t o da presente Parceria, nomeadamente atrav4s dos seus
Dirigentes, Delegados, Sedes e da edi~Ziode Publica~iiode Parcerias - Guia de
Vantagens - distribuido aos Associados, quando ocorra a sua edicZio, bem como
no seu site http://www.asficpj.org/

1.0presente acordo vigorari pel0 prazo de um ano a contar da data da
respectiva assinatura, renovavel automaticamente se nenhuma das partes o
renunciar podendo, no entanto, ser denunciado por qualquer das partes e a
qualquer tempo, mediante comunica~iioescrita com antecedhcia de 30 dias
sobre a data em que se operam os seus efeitos, n5o tendo a outra parte direito a
qualquer indemniza~iio.
2. 0 presente acordo 6 celebrado entre os Outorgantes de livre e
esponthea vontade e aceite por ambas as partes, que seguidamente o assinam.
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