
 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO AO SISTEMA GETNET 

 

Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A., empresa estabelecida na Rua 

Alexandre Dumas, nº 1711, conj. 1201 andar 12 e 13 edif. Birmann 12, CEP 04717-911, São 

Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 10.440.482/0001-54, com filial na Avenida Pernambuco, nº 

1483, Bairro São Geraldo, em Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.440.482/0006-69 

(“Getnet”), resolve aditar o Contrato de Afiliação ao Sistema Getnet, registrado em 06 de janeiro 

de 2020, junto ao 2º Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Porto 

Alegre, RS, sob o nº 107601 (“Contrato”), com alteração pelo Primeiro Aditivo registrado sob o 

nº 107792 e pelo Segundo Aditivo registrado sob o nº 109985, conforme as seguintes cláusulas 

e condições: 

1. Objeto 

1.1. Constitui objeto do presente Aditivo a inclusão ao Contrato, da Cláusula 10.1.2 no 

Anexo ao Contrato de Adesão ao Sistema Getnet - Definições Gerais, de acordo com a 

disposição abaixo: 

“10.1.2. Caso o Cliente opte por antecipar o recebimento de seus créditos com o Banco 

Santander ou qualquer outra instituição parceira da Getnet (Instituição), poderá a 

Getnet agir como Agente de Pagamento em nome da Instituição. Desta forma, a Getnet 

creditará o valor antecipado de acordo com o Contrato firmado entre o Cliente e 

respectiva Instituição, servindo o lançamento a crédito como plena, geral e irrevogável 

quitação à Instituição e à Getnet.” 

2. Disposições Gerais 

2.1. As alterações aqui vigentes passam a viger a partir da data de publicação desse 

Aditivo. 

2.2. As demais cláusulas e condições do Contrato que não foram modificadas por este 

aditivo permanecem inalteradas e são aqui ratificadas. 
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