FICHA DO PRODUTO PLANOS SAÚDE MEDIVET

Para Quem
Acreditamos que os apaixonados por cães e gatos como nós se preocupam e se doam ao
máximo quando o assunto é saúde animal.
Com planos completos e modalidades para diferentes perfis, os nossos planos trazem
segurança, facilidade e economia para nossos clientes.

Os Planos de Saúde Medivet, dirigem-se a quem se preocupa com a
manutenção da saúde dos seus animais.

Precavendo a doença, não deseja ser confrontado com contas enormes no veterinário
optando por pagamentos suaves, sabendo com o que pode contar, prevenindo o futuro.
Com os Planos de Saúde Medivet, não precisa de mudar de veterinário.

Ficha Comercial
Duração




O contracto é celebrado por 1 ano, prorrogável por iguais períodos.
Após pagamento da primeira mensalidade, as coberturas produzem efeitos desde a
data de início do contracto.
Com excepção das coberturas para as quais forem estabelecidas carências.

Tomador



Proprietários de cães e ou gatos domésticos, sem limite de idade, ou raça.
Pode ser contratado pelos detentores dos animais (pessoas que, apesar de não serem
proprietários, são responsáveis pela guarda do animal).

Nota: O Plano de Saúde também pode ser contratado por proprietários ou detentores de cães
de guarda, de cães guia ou de cães de caça ou de raça perigosa.

Garantias / Coberturas
COBERTURAS CLÍNICAS BASE









Garante as Coberturas Grátis, sem co-pagamento, estabelecidas na nota
informativa disponibilizada para cada plano de saúde.
Consultas
Check-Up
Análises Clínicas
Vacinas
Testes
Microchip
Enfermagem

COBERTURAS CLÍNICAS COMPLEMENTARES








Garante coberturas suplementares, accionadas, em caso de doença extrema do
animal, ou acidente, vigorando as tabelas de co-pagamento estabelecidas para
cada plano de saúde animal disponibilizadas em separado.
Cirurgias
Consultas de Urgência
Consultas ao domicílio
Outros Meios Complementares Diagnóstico
Medicamentos

COBERTURAS DE SERVIÇOS BEM ESTAR







Garante coberturas de serviços e produtos e serviços de bem-estar em toda a
Rede Medivet com descontos convencionados.
Rações
Banhos e Tosquias
Pet Hotel
Treino e Obediência
Produtos Loja Animal

COBERTURAS SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL – OPÇÃO PLUS


Responsabilidade Civil: garante as indemnizações que, nos termos da lei, sejam
exigidas ao segurado na qualidade de proprietário/detentor do(s) animal(ais)
seguro(s), com fundamento em responsabilidade civil por danos patrimoniais e/ou não
patrimoniais decorrentes de lesões corporais e/ou materiais causadas a terceiros.



Nota: A Opção Plus, não segura animais que, de acordo com a lei, sejam
considerados de raças potencialmente perigosas mesmo que apenas cruzados.

