
   
 
 
 
         

 

PLANO DE ASSINATURAS  
 

NAUS COMPASS 

 
TERMOS DE USO 

Ao contratar o plano o cliente está ciente dos benefícios e sua peridiocidade que estão descritos em nosso site. 

O pagamento do plano se dará através de “crédito recorrente”, onde o cliente realiza o cadastrado do cartão de crédito 

e a cobrança ocorrerá de forma mensal e contínua. A cobrança somente será encerrada mediante o encerramento do 

programa pelo Naus Online ou quando solicitado pelo cliente. A assinatura será renovada automaticamente todo mês 

até enquanto o programa estiver disponível (ver Política de Cancelamento).  

Toda a comunicação com os membros e o envio do conteúdo mensal é feito através de um canal na plataforma 

Telegram®. Portanto é necessário que o cliente esteja cadastrado na plataforma em seu smartphone. 

Para participar da palestras e reuniões mensais é necessário que o cliente utilize a plataforma Zoom®, através de 

smartphone ou computador. 

Para ter direito aos descontos, é imprescindível que seja feita a utilização do cupom no momento da compra. Caso o 

cliente faça a compra sem o uso do cumpom, o valor do desconto não poderá ser ressarcido. 

O assinante só terá acesso ao conteúdo oferecido no clube a partir da data da assinatura e não ao material retroativo. 

Os ganhadores do sorteio deverão agendar com a empresa quando receberão seus benefícios, sendo que estes 

dependerão da agenda da empresa e acontecerão, necessariamente, em até 30 dias. Ambas as partes deverão chegar 

a um consenso sobre a data do agendamento. 

 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

• Cancelamento por arrependimento 

O cliente possui 7 (sete) dias corridos a partir da data da contratação para desistir do plano e ser ressarcido, 

exceto dos valores das taxas do PagSeguro. Caso deseje solicitar o cancelamento/devolução, o cliente deverá 

formalizar seu pedido através do e-mail: nausvetonline@naus.vet.br, informando o nome completo, o CPF e números 

de telefones para contato. 

• Cancelamento por outros motivos 

O tempo de fidelidade é de no mínimo de três meses, podendo ser cancelado a qualquer momento após esse 

prazo, sem cobranças adicionais. Caso seja feito o cancelamento antes do prazo mínimo haverá cobrança adicional de 

multa no valor de uma mensalidade. O cliente somente terá direito ao cancelamento com reembolso caso o pedido 

seja realizado em até sete dias após adquirir o plano. Caso o cliente cancele o plano de assinatura, este reconhece que 

não terá mais acesso gratuito aos produtos oferecidos (Canal do Telegram, Naus Compass, reuniões clínicas, sorteios 

e descontos). Após a solicitação do cancelamento o cliente deverá aguardar contato para confirmar o procedimento, 

somente após isso o pedido será concretizado. O Naus Online tem o prazo de dois dias úteis para efetuar a resposta. 
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Os pedidos de cancelamento da assinatura do NAUS Compass devem ser formalizados pelo cliente através do 

email: nausvetonline@naus.vet.br. Caso não haja a formalização por email, a compra permanecerá ativa e continuará 

sendo cobrada. 

• Cancelamento por parte da empresa 

Nos casos de cancelamento por parte do NAUS, serão realizados reembolsos parciais levando em consideração 

aos dias de serviço prestados. 

• Regras gerais 

O reembolso de pagamento realizado via cartão de crédito é enviado ao banco emissor do cartão do 

consumidor, no prazo de até 7 dias úteis contados a partir da data do recebimento do pedido de cancelamento formal 

pelo cliente. 

O banco emissor do cartão, que possui critérios e prazos próprios, é o único responsável pela restituição do 

valor ao consumidor após a solicitação pelo NAUS. Em caso de dúvidas sobre a restituição do crédito na fatura, entre 

em contato diretamente com o banco emissor do cartão. 

Para realizar a solicitação formal de cancelamento informe no email o nome completo, o CPF, números de 

telefones para contato. 
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