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Interlocutor: Site:
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ENTIDADE ADERENTE

Entre , entidade emissora de vales sociais

Ticket Infância e Ticket Educação, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 26/99, de 28 de Janeiro, e no Despacho n.º 14224/99

do Secretário de Estado da Inserção Social, publicado no Diário da República (2.ª Série) de 28 de Junho de 1999, como tal

reconhecida pela Direcção-Geral da Segurança Social, da Família e da Criança, doravante e abreviadamente denominada TRP;

E, de outra parte, denominada genericamente como Entidade Aderente, é celebrado o presente Contrato de Adesão ao Sistema de

Vales Sociais Ticket Infância e Ticket Educação e à Plataforma Electrónica de Encomenda e Gestão de Vales Sociais Ticket Infância

Digital e Ticket Educação Digital, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes da frente e verso do presente documento.

TICKET RESTAURANT DE PORTUGAL - Sociedade Emissora de Títulos – Refeição, S.A.
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ED

Comissão de Serviço: % Prazo de Reembolso: dias úteis

NIB da Empresa:

Banco:

Morada para envio de cheque: Sede Estabelecimento

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Data:

DADOS ESTATÍSTICOS DA TRP

Região: Assistente:Zona: Cód. Conc.:

Actividade: CAE:

Nome:

Morada:

Localidade:

Localidade Postal:

Interlocutor: Função:

E-mail:

Telefone: Fax:

Telemóvel:

ESTABELECIMENTO
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Contrato de Adesão ao Sistema de Vales Sociais Ticket Infância e Ticket Educação a à Plataforma Electrónica de Gestão de Vales
Sociais Ticket Infância Digital e Ticket Educação Digital
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A TRP, reconhecida oficialmente como entidade emissora de vales sociais, e as Entidades Aderentes aceitantes de vales sociais Ticket Infância e Ticket Educação em suporte físico ou
digital, obrigam-se especialmente ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 26/99, de 28 de Janeiro, e ao Despacho n.º 14224/99 do Secretário de Estado da Inserção Social,
publicado no Diário da República (2.ª Série) de 28 de Junho de 1999.

A TRP fornece vales sociais Ticket em suporte físico ou digital.

Através do presente Contrato de fornecimento e de adesão, a Entidade Aderente passará a integrar a rede de entidades aceitantes do Sistema Ticket, quer em suporte físico, quer digital.

A TRP fornecerá à Entidade Aderente os termos e meios de adesão ao STID e STED, devendo a mesma, se assim o entender, ativar a sua Conta de Utilizador na Plataforma Electrónica,
passando, a partir de então, a ser igualmente aderente do Sistema Ticket Digital, aceitando pagamentos de Custos e fazendo o tratamento dos reembolsos da TRP através da Plataforma
Electrónica.

Caso já vigore entre TRP e a Entidade Aderente Contrato de Adesão ao Sistema Ticket Infância em suporte físico, o mesmo é integralmente substituído pelo presente Contrato, ajustando
ambas as partes em revogar o primeiro por substituição pelo presente.

A Entidade Aderente, a partir da data da assinatura do Contrato e enquanto o mesmo vigorar, passará a fazer parte da rede de Entidades Aderentes que aceitam Ticket nos termos ora
acordados, especificando a TRP nos seus meios de divulgação se a Entidade Aderente aderiu igualmente ao STID e STED.

A Entidade Aderente, a partir da data da assinatura do Contrato e enquanto o mesmo vigorar, fica obrigada a aceitar Ticket em suporte físico ou através do STID e STED válidos como
meio de pagamento de Custos com Crianças ou Educandos dos Utilizadores.

A TRP, a partir da data da assinatura do Contrato e enquanto o mesmo vigorar, fica obrigada a proceder ao reembolso dos Ticket que lhe forem apresentados pelas Entidades Aderentes
ou que forem tratados através da Plataforma Electrónica.

Os Ticket em suporte físico e digital são utilizados exclusivamente para despesas de educação junto de Entidades Aderentes, sendo os mesmos insusceptíveis de qualquer forma de
transmissão ou troca por numerário.

A TRP reembolsa às Entidades Aderentes os valores dos Ticket válidos utilizados pelos Utilizadores para pagamento de Custos.

O valor apresentado pelas Entidades Aderentes a ser reembolsado pela TRP não pode, em circunstância alguma, ser superior ao valor despendido pelos Utilizadores em termos de
Custos com as Crianças ou Educandos junto das Entidades Aderentes.

A Entidade Aderente garante o funcionamento do Sistema Ticket em suporte físico e digital dentro das condições legalmente exigíveis, oferecendo os níveis e garantias de qualidade dos
serviços prestados e obriga-se a cumprir com todos os requisitos legais inerentes e necessários ao seu funcionamento, obrigando-se ainda a fornecer à TRP, sempre que esta lho solicite,
comprovação do cumprimento dos mencionados requisitos, mormente através de documentação a emitir pelos organismos públicos competentes.

A Entidade Aderente obriga-se a comunicar imediatamente à TRP a cessação da verificação dos requisitos legais inerentes ao seu funcionamento ou a perda dos níveis e garantias de
qualidade dos seus serviços, caducando o Contrato sempre que tal suceder.

A Entidade Aderente fica obrigada a fornecer à TRP, até ao dia 31 de Dezembro de cada ano e/ou sempre que esta lho solicite, listagem donde conste denominação social da Entidade
Aderente, sua morada, dados de contacto e elementos de identificação do(s) seu(s) estabelecimento(s); número de Crianças/Educandos abrangidos pelo Ticket por Resposta Social,
identificação de cada Criança/Educando, dos respectivos Utilizadores, mensalidades/comparticipações por cada Criança/Educando praticadas pela Entidade Aderente.

Caso, por qualquer motivo, a Entidade Aderente não cumpra com a obrigação indicada no ponto antecedente, a TRP presumirá que os valores de Ticket apresentados a pagamento
correspondem exatamente ao valor das respectivas mensalidades/comparticipações suportadas por cada Utilizador quanto à(s) respectiva(s) Criança(s)/Educando(s).

A Entidade Aderente expressamente autoriza a TRP a utilizar o seu nome e o nome do seu estabelecimento no âmbito da publicitação que esta, através de qualquer meio ou suporte,
físico, electrónico ou digital, faz junto da sua clientela quanto à rede de Entidades Aderentes.

A Entidade Aderente afixará e manterá afixado nas suas instalações, em local bem visível (secretarias, quadros informativos, sítio na internet, etc), os autocolantes ou imagens
publicitárias do Sistema Ticket Infância e do Sistema Ticket Educação, dando assim a conhecer à sua clientela e ao público em geral a sua expressa adesão ao sistema.

A Entidade Aderente reconhece que a forma, impressão, dizeres dos Ticket em suporte físico e digital são elementos inerentes aos direitos de propriedade intelectual e industrial da TRP,
podendo esta livremente modificá-los segundo o seu exclusivo critério e sem necessidade de consulta prévia aos Clientes, Utilizadores ou Entidades Aderentes.

A Entidade Aderente apenas pode aceitar Ticket em suporte físico como meio de pagamento quando se encontrem dentro do prazo de validade indicado na frente dos mesmos. A TRP,
na medida do que, caso a caso, considerar motivos atendíveis, procederá à regularização excepcional dos Ticket cujo prazo de validade tenha sido ultrapassado até ao limite máximo de
trinta dias.

Os demais termos de utilização dos Ticket estão previstos e são regulados nas Condições Gerais de Utilização permanentemente disponíveis pela TRP no seu sítio na Internet
www.ticket.pt.

A TRP procederá ao reembolso dos Ticket aceites electronicamente pela Entidade Aderente.

A TRP procederá a reembolsos por lote dos Ticket digitais às 2.ªs Feiras relativamente a todos os vales sociais aceites electronicamente pelas Entidades Aderentes até ao termo da
semana antecedente.

Relativamente aos Ticket digitais, caso as Entidade Aderentes prefiram reembolsos individualizados ou em momentos distintos dos indicados no ponto anterior, deverão efetuar o
correspondente pedido na Plataforma Electrónica, após o que a TRP apresentará as condições aplicáveis.

A TRP procederá ao reembolso dos Ticket em suporte físico apresentados a pagamento pela Entidade Aderente após o respectivo controlo informático.

O reembolso a realizar pela TRP será feito por meio de cheque ou por transferência bancária.

No momento em que os Utilizadores apresentem os Ticket em suporte físico à Entidade Aderente, esta colocará nos mesmos a sua identificação, mormente através de carimbo, no
espaço para tal reservado no verso dos Ticket, destacando a tarja lateral pelo micro-picote, reforçando assim a sua inutilização.

Para efeitos do Contrato e da apresentação dos Ticket em suporte físico a reembolso, a TRP disponibilizará à Entidade Aderente Guias de Entrega que deverão acompanhar a
mencionada apresentação.

Os Ticket em suporte físico deverão ser apresentados a reembolso à TRP por mão própria ou por correio registado para o seu endereço indicado no intróito do Contrato, devendo a
Entidade Aderente remeter os Ticket devidamente inutilizados e acompanhados do original da Guia de Entrega devidamente preenchida.

A validade dos Ticket digitais está registada na ferramenta electrónica de gestão dos mesmos.

A validade dos Ticket em suporte física encontra-se registada na frente dos mesmos.

A Entidade Aderente apenas pode aceitar Ticket como meio de pagamento quando se encontrem dentro do prazo de validade respectivo. A TRP, na medida do que, caso a caso,
considerar motivos atendíveis, procederá à regularização excepcional dos Ticket cujo prazo de validade tenha sido ultrapassado até ao limite máximo de trinta dias.

O presente Contrato vigorará por período indeterminado.

poderá denunciar o presente Contrato mediante o envio de comunicação escrita nesse sentido, remetida por correio postal registado com aviso de recepção, que
deverá obedecer à antecedência mínima de noventa dias face à data pretendida para a cessação do mesmo.

A TRP garante que não divulgará, cederá ou de qualquer forma utilizará os dados pessoais das , salvo na medida da operacionalização e bom funcionamento do
Sistema Ticket e Sistema Ticket Digital.

As partes convencionam aplicar ao presente Contrato a legislação portuguesa, expressamente designando o foro da Comarca de Lisboa como o competente para dirimir qualquer litígio
emergente do presente Contrato.
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