O cuidado que
todo Pet Senior
merece ter.

Tem um pet com idade de 9 anos ou mais? Então você
precisa conhecer o Pet Senior, que oferece descontos para
você e todo o cuidado e a atenção para o seu melhor amigo.

Tabela de Preços
PETSENIOR
(Faixa etária: a partir de 9 anos)

Individual
R$ 46,00

Grupo

Criador

Grande Criador

De 2 a 4 pets

De 5 a 20 pets

Mínimo de 21 pets

R$ 42,09

R$ 30,41

R$ 23,41

Saiba como funciona
Ao aderir ao Pet Senior,
o cliente pode utilizar os
serviços oferecidos pela
rede exclusiva Health for
Pet, como atendimento
veterinário e realização de
exames.
Além disso, também poderá
contratar o PetHome,
serviço Health For Pet que
leva o melhor da medicina
veterinária à residência do
cliente. Para os dois casos,
os clientes beneficiam-se
de uma tabela de preços
com condições especiais1.

Benefícios:
PetPhone

Atendimento telefônico com veterinários 24h.

DigiPet
Essa tecnologia permite que todas as informações do seu pet fiquem
armazenadas em um arquivo eletrônico: vacinas, procedimentos, resultados de
exames clínicos e por imagem, cirurgias e todo histórico veterinário.2

Vacinas

Vacinas anuais: polivalente e antirrábica3.

PetClub

Descontos em medicamentos, banho, tosa, hotel, day care,
brinquedos e acessórios.

PetNutri

Orientação nutricional de qualidade para seu pet.

Farma4Pet

Serviço que facilita o acesso a medicamentos para pets.

1. O pagamento deverá ocorrer no ato do atendimento, sem direito a reembolso, conforme condições de pagamento
oferecidas pela rede exclusiva Health for Pet. 2. Diferencial disponível apenas para prestadores que possuem acesso a
essa tecnologia. 3. Vacinas anuais - polivalente e antirrábica - com carência de 180 dias. Taxa de cadastramento (R$
40,00) por beneficiário para pagamento em boleto, cobrada na segunda mensalidade.
Produto disponível apenas para a cidade de São Paulo.
Para mais informações, acesse www.health4pet.com.br.

Para mais informações, consulte-nos:

Fale com a Health for Pet
Para acessar o Chat, acesse nosso site, vá em Espaço do Usuário,
clique em Cliente e depois em Entrar no Chat.
www.health4pet.com.br - Acompanhe-nos nas redes sociais.
4001-4000 (ramal 0)
Informações reduzidas. Consulte as condições gerais e a abrangência no site.
Produto disponível apenas para a cidade de São Paulo.
Não distribuir este material em vias públicas.
Health for Pet Administradora de Planos de Saúde para
Animais de Estimação Ltda.
CNPJ: 20.001.161/0001-07

