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CANCELAMENTO DA ASSINATURA – DIETSMART 

 

O ASSINANTE poderá realizar o cancelamento deste Contrato a qualquer 

momento, mediante solicitação formal enviada por E-MAIL.  

 

A interrupção de acesso ao SOFTWARE DietSmart é programada automaticamente, 

sendo certo que o ASSINANTE continuará a usufruir dos serviços e terá acesso irrestrito 

às ferramentas do SOFTWARE DietSmart até o fim do período do plano de pagamento 

escolhido no SITE. Na hipótese do não pagamento do valor correspondente ao plano 

contratado, os serviços serão suspensos, e somente serão restabelecidos após a sua 

regularização. 

 

O ASSINANTE poderá cancelar este Contrato por meio das opções: a) “Cancelamento 

Programado”; ou b) “Rescisão Imediata”. 

 

Na opção “Cancelamento Programado”, o ASSINANTE opta por agendar o 

cancelamento do seu Contrato que se dará, obrigatoriamente, até a data final do plano 

de pagamento escolhido no SITE. Assim, o sistema irá calcular quantos dias ainda 

restam para o término do plano de pagamento do ASSINANTE, e informará a data limite 

para acesso aos serviços. No dia do vencimento do plano de pagamento, o acesso será 

automaticamente bloqueado e o Contrato cancelado. 

 

Na opção “Rescisão Imediata”, o ASSINANTE que tiver escolhido o plano de 

pagamento semestral ou anual e já estiver utilizando o serviço há mais de um mês, 

poderá efetuar o cancelamento imediato do Contrato. Nessa opção, o ASSINANTE 

realizará o pagamento apenas do período em que utilizou os serviços, e, como 

consequência, o acesso ao SOFTWARE DietSmart será bloqueado imediatamente, não 

podendo utilizar os serviços até o final do período correspondente ao último pagamento 

realizado. O cancelamento do Contrato nesta opção independe do pagamento das 

parcelas restantes e vincendas do plano de pagamento escolhido. 
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Na “Rescisão Imediata” o ASSINANTE fará jus à devolução dos valores pagos, 

proporcional ao período no qual o serviço deixará de ser utilizado, com: 

(i) a perda integral do desconto decorrente do Plano de Pagamento 

contratado; 

(ii) o pagamento pelos produtos ou serviços avulsos oferecidos 

promocionalmente em decorrência do Plano de Pagamento 

contratado;  

(iii) a aplicação de multa correspondente a 20% do valor remanescente 

do Plano de Pagamento contratado sem o desconto. 

 

Quando da escolha pela “Rescisão Imediata”, o valor dos descontos, da multa e de 

eventual pagamento parcelado será compensado com a quantia a ser restituída ao 

ASSINANTE, sendo eventual crédito restituído ou débito cobrado da mesma forma 

autorizada pelo ASSINANTE para pagamento do Plano de Pagamento contratado. 

 

A SMARTDATA, sempre na premissa de manter a segurança do SITE e seus sistemas 

e proteger os dados e informações de seus ASSINANTES, poderá cancelar o presente 

Contrato, sem qualquer ônus, se, em seus processos de inspetoria, auditoria e 

qualidade, verificar qualquer indício de fraude, irregularidades, inconsistências, 

duplicidade de dados cadastrais, utilização indevida de dados por terceiros, entre 

outros motivos, mediante comunicação por e-mail ao ASSINANTE. 

 

Na hipótese prevista na cláusula acima, o ASSINANTE poderá, ainda, esclarecer as 

questões divergentes perante a SMARTDATA e esta, entendendo que se trata de um 

procedimento normal e dentro das normas legais vigentes, poderá celebrar novo 

Contrato com o ASSINANTE ou desistir do cancelamento. 

 

Em qualquer das hipóteses das cláusulas precedentes, sempre que for realizado o 

cancelamento do Contrato, a SMARTDATA emitirá um comprovante digital do 

cancelamento, o qual será encaminhado, por e-mail, ao ASSINANTE dentro do prazo 

de 24 horas até 10 dias úteis. 


