
 
 

 

Contrato de Prestação de Serviços 

 

TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROGRAMA ONLINE - BERLITZ FLEX 

 

De um lado BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob número 43.343.391/0024-46, com sede 

e foro na cidade de São Paulo, na Avenida Armando de Andrade - Num: 287 - TERREO, Parque Santos Dumont, 

TABOAO DA SERRA - SP, CEP:06.754-210, doravante designado simplesmente BERLITZ, e do outro lado, o ALUNO, 

que aderiu ao programa de Berlitz Flex oferecido pelo BERLITZ, pelo presente instrumento ajustam o seguinte: 

 

 

SERVIÇO E MODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 
 O objetivo do presente contrato é possibilitar o acesso à plataforma de apoio e aprimoramento do idioma inglês, 

conforme nossa grade de curso, que para o presente instrumento será tratado como programa de autoestudo. 

A nossa grade do programa de autoestudo online tem 08 níveis de proficiência para o idioma inglês (até B2.1) 

 

O programa virtual de autoestudo oferece conteúdo 100% online, oferecendo acesso a plataforma em qualquer dia 

da semana e qualquer hora do dia.  
 

ACESSO 

O USUÁRIO terá direito a: 

Acesso à plataforma de autoestudo Online MyBerlitz por 6 ou 12 (seis ou doze) meses corridos, dependendo do 

programa contratado, initerruptamente, sem possibilidade de pausa. O prazo de validade do acesso contará a partir 

da data de envio do e-mail de boas-vindas com usuário e senha pelo Berlitz. 

Acesso a todo o conteúdo disponível na plataforma de autoestudo online para o seu nível, durante o período de 

validade da sua licença, com os seguintes componentes de aprendizagem: 

1) Lições de autoestudo (ampla gama de atividades, como vídeos interativos, questionários, entre outros);  

2) 20 sessões de aulas particulares online e ao vivo com duração de 30 minutos cada (Agendada com 

antecedência mínima de 24h e de acordo com os horários disponíveis na plataforma);  

3) Revisões (para os alunos melhorarem sua aprendizagem revendo as lições que aprenderam)   

4) Questões de Verificações (a cada 10 lições é realizada uma revisão para conhecer o progresso; Inclui10 

questões, cada uma correspondendo a uma lição) 

5) Questões de Cultura (Dados culturais disponíveis em inglês). 

Acesso à plataforma 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, salvo interrupções que se façam 

necessárias em virtude de manutenção da plataforma ou falhas de terceiros, como fornecedoras de energia elétrica 

ou prestadores de serviços de telecomunicação. 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E SUPORTE 

Uma vez que sua matrícula seja processada e aceita, o USUÁRIO receberá um e-mail com suas credenciais para 

acesso ao programa. 

O USUÁRIO é responsável por verificar se o recebimento do e-mail ocorreu no lixo eletrônico ou caixa de SPAM.  

 

 



 
 

 

O Berlitz se comunicará por meio de correio eletrônico (e-mail) para os seguintes envios: Credencial para Acesso, 

Carta de Boas-vindas, Confirmação das Sessões de aulas particulares online e ao vivo agendadas, Cancelamento das 

Sessões e Lembrete para início da sessão. Para as demais solicitações o usuário deverá utilizar o portal do aluno - 

MyBerlitz. 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO 

O cancelamento do acesso poderá ser solicitado pelo USUÁRIO no portal do aluno MyBerlitz em até sete dias após a 

contratação do serviço prestado, conforme previsto em lei. 

O cancelamento do curso somente será considerado válido apenas após a solicitação feita via portal do aluno. Após 

07 dias, o cancelamento não é passível de devolução. 

Todos os valores passiveis de devolução deverão estar comprovadamente depositados, compensados e ou 

efetivamente creditados na conta bancária da Berlitz.  

A data de início do acesso é definida como a data de envio ao aluno de suas credenciais de acesso. Sendo de 

responsabilidade do usuário sua ativação. 

DIREITOS AUTORAIS 

 

O conteúdo da plataforma de autoestudo online MyBerlitz está protegido por legislação de direito autoral (copyright), 

sendo    expressamente vedada a sua utilização para outros fins que não o acompanhamento das aulas contratadas 

por este instrumento, bem como sua reprodução a qualquer título ou por qualquer meio. 

 

PRIVACIDADE 

 

O BERLITZ garante que os serviços a serem prestados sob o presente contrato estão em conformidade com todas as 

disposições da legislação e normas aplicáveis à proteção de dados, incluindo, mas não se limitando, à 

Regulamentação (EU) 2016/679, que dispõe sobre o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados (General Data 

Protection Regulation – GDPR).  

 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABIIDADE 

 

É de exclusiva responsabilidade do USUÁRIO assegurar-se de que os seus sistemas funcionarão corretamente com 

o serviço. O BERLITZ não dá garantias de que qualquer computador ou dispositivo portátil é compatível com 

plataforma. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam este contrato. Uma via do presente contrato é enviada para o 

e-mail de cadastro do USUÁRIO em até dois dias úteis. 


