
Novos planos
Health for Pet Porto Seguro



Um plano que oferece os 
cuidados básicos com a saúde 
do seu pet, como consultas com 
generalista, principais vacinas, 
atendimento emergencial, 
exames laboratoriais e exames 
simples de imagem.

Além disso esse plano também 
contempla os pets idosos, 
aqueles que possuem de 10 a 
14 anos de idade.

O nome o representa bem.

Um plano que oferece o essencial para 
o bem-estar e saúde do seu melhor 
amigo. 

Além de contemplar todas as coberturas 
do plano Ambulatorial, ele oferece 
também consultas com especialista, 
cirurgia, internação, exames 
cardiológicos e de alta complexidade, 
check-up anual e castração, além dos 
benefícios do Reppara!+

Um plano para surpreender!

Oferece uma rede premium e 
tratamentos complementares 
ao seu melhor amigo. 

Além de contemplar todas as 
coberturas do plano Essencial, 
ele oferece também consultas e 
tratamentos com fisioterapia e 
acupuntura, além dos benefícios 
do Reppara!+

Ambulatorial Essencial Completo



Coberturas



Estão disponíveis as vacinas

Polivalente, Anti Rábica e Bordetella.

Vacinas



Disponível para contratação em SP, Grande SP, 
Litoral Sul, Interior de SP, RJ, Grande Rio, Curitiba 
e Belo Horizonte.

Rede de Cobertura



• 10% Cartão de crédito Porto Seguro;

• 5% Cartão de crédito.

Desconto nas formas de pagamento



Os planos antigos não sofrerão alterações agora.

Caso você não deseja fazer a migração do seu plano 
agora, não se preocupe! Os planos estarão ativos 
por enquanto.

Planos antigos

Caso  o cliente opte por aderir aos novos planos, uma nova venda 
deverá ser realizada no mesmo CPF. O sistema reconhecerá o cliente 
e fará a alteração do cadastro automaticamente.



Devido a descontinuidade dos planos Pet Basic, Pet 
Light, Pet Plus, Pet Total, Pet Premium e Pet Sênior 
Upgrades e downgrades só poderão ser realizados 
para as novas categorias de plano, sendo elas: 
Ambulatorial, Essencial e Completo, válidas a partir 
de 04/05/2020.

Importante



O plano de saúde do seu melhor amigo.


