
INSTRUMENTO DE CADASTRAMENTO PARA ACEITAÇÃO DO CARTÃO REAL CARD 

REAL CARD MEIOS DE  PAGAMENTO EIRELI,com sede na Av. Jamel Cecilio, 2946 .  Ed. New Business Sl. 
A143 – Jd Goiás, Goiânia/GO, CNPJ 12.515.796/0001-02, representada na forma de seu Contrato Social, 
doravante denominada REALCARD resolvem instituir as seguintes cláusulas e condições para afiliação do 
ESTABELECIMENTO,  qualificado no anverso desse documento,  para aceitação do CARTÃO REAL CARD,  
doravante denominado de "ESTABELECIMENTO": 
 
Cláusula 1ª – Do Objeto 
O presente instrumento tem como objeto o credenciamento do ESTABELECIMENTO ao SISTEMA REAL 
CARD para aceitação dos MEIOS   DE   PAGAMENTOS   DA REALCARD, aplicando-se sem ressalvas todas 
as cláusulas deste CONTRATO do qual declara ser conhecedor o estabelecimento, aplicando-se todas as 
cláusulas do referido instrumento de credenciamento. 

Cláusula 2ª - Do pagamento das vendas efetuadas através do sistema REAL CARD 
A REAL CARD  se compromete a pagar ao ESTABELECIMENTO pelas vendas efetuadas através do sistema, 
nos prazos abaixo relacionados, depositando os valores no DOMICILIO BANCÁRIO indicado no cadastro de 
constante no anverso desta. 
Data do Pagamento ao ESTABELECIMENTO: Vendas ocorridas de 01 a 26 no mês, repasse no dia 15 do mês 
subseqüente. Ex: vendas de 01.08 a 26.08, repasse das vendas em 15.09. Reiniciando o ciclo em 27.08, e 
assim por diante. 
Clausula 3ª – Da comissão de credenciamento e remuneração do SISTEMA REAL CARD 
Será descontada no ato do pagamento ao ESTABELECIMENTO, a título de Comissão de credenciamento e 
remuneração do SISTEMA REAL CARD, o percentual estabelecido na “Ficha Cadastral de Adesão ao 
Sistema Realcard” sobre o valor da venda e a TARIFA DE TRANSMISSÃO  por cada transação efetivada 
constante na nota de despesa recebida do ESTABELECIMENTO, sendo que o percentual poderá ser 
modificado mediante aviso prévio ou por acordo entre as partes, e seja comunicado ao estabelecimento, 
com aceite. 

Cláusula 4a - Do aluguel de equipamento, sistema e da manutenção 
O ESTABELECIMENTO pagará mensalmente à REAL CARD CREDENCIADORA pela disponibilização do 
sistema URA/WEB/TEF/POS obedecendo o valor discriminado  na “Ficha Cadastral de Adesão ao Sistema 
Realcard”.   
 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, 
consignando que em caso de contratação eletrônica, valerá a aceitação online disponibilizada em site da 
empresa, ELEGENDO para dirimir eventuais dúvidas e conflitos, o foro da Comarca de Goiânia/GO. 
 

 
 


