Termo de Parceria e Outras Avenças, firmado em __.__.____, entre a Health for Pet Administradora de
Planos de Saúde para Animais de Estimação Ltda. e a _____________________________

TERMO DE PARCERIA E OUTRAS AVENÇAS
I.

Quadro Resumo:

I.1. Health for Pet:
HEALTH FOR PET ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SÁUDE PARA ANIMAIS DE
ESTIMAÇÃO LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 20.001.161/0001-07,
com sede na Avenida Andrômeda nº 885, 25º andar, sala 2501, Alphaville Empresarial, CEP 06473000, na cidade de Barueri - SP
I.2. Parceira:
Nome: _________________________________________________________________________
CNPJ:
_________________________________________________________________________
End.:
_________________________________________________________________________
CEP:
_____________
Cidade: __________________
Estado: ______
I.3. Observações Adicionais:____________________________________________________________
II.

Condições Gerais:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as Partes, doravante assim
referidas, quando em conjunto, ou como “Parte”, quando isoladamente, devidamente
identificadas nos itens I.1 e I.2 do Quadro Resumo, resolvem firmar o presente Termo
de Parceria e Outras Avenças (o “Termo”), que será regido pelas seguintes cláusulas e
condições:
1.

DO OBJETO

1.1. O presente Termo tem por objeto regular a concessão de descontos, pela
Parceira, no ato da compra das mercadorias e/ou medicamentos e/ou serviços prestados,
constantes na “Lista de Produtos” que integra o Termo como seu Anexo A, no âmbito
do doravante referido como “Clube de Descontos/Benefícios Health for Pet”, aos
indivíduos que contratarem qualquer um dos planos de saúde para animais de estimação
oferecidos pela Health for Pet (os “Beneficiários”). O presente Termo não gera
quaisquer ônus ou encargos para a Health for Pet.
1.2. Os descontos oferecidos pela Parceira aos Beneficiários serão concedidos no ato
da compra da respectiva mercadoria e/ou medicamento e/ou serviços prestados,
constantes na “Lista de Produtos” que integra o Termo como seu Anexo A, somente
mediante a apresentação do Passaporte Health for Pet que comprove a titularidade e
vigência do plano de saúde, fornecido pela Health for Pet, acompanhado do documento
de identificação de seu portador autorizado.
2.

DA DIVULGAÇÃO

2.1.
A Health for Pet fará a divulgação e veiculação da parceria ora regulada junto
aos seus Beneficiários, tendo total liberdade para expor o benefício aqui tratado como
fruto dessa parceria entre a Health for Pet e a Parceira em quaisquer mídias, sejam estas
impressas ou eletrônicas.
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2.2. Para tanto, a Health for Pet fica desde logo autorizada a inserir o nome da
Parceira, bem como suas marcas/logotipos que tiverem sido por esta fornecidos à Health
for Pet, em todo e qualquer material que vier a produzir para divulgação, por quaisquer
meios, do Clube de Descontos/Benefícios da Health for Pet.
2.3.
Quaisquer materiais de divulgação da Parceira que façam menção à parceria ora
regulada ou à Health for Pet, por outro lado, deverá ser submetido à previa aprovação
desta, sendo certo que, sempre que a produção e circulação de referidos materiais for
autorizada pela Health for pet, a Parceira deverá inserir nesses materiais os textos legais
de isenção de responsabilidade da Health for Pet previstos no Anexo B ao presente
Termo.
3.

VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo terá vigência por prazo indeterminado. Qualquer das Partes
poderá, a qualquer tempo, denunciar o presente Termo, mediante prévia comunicação,
por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para encerramento, sem qualquer
ônus.
4.

OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA

4.1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas no presente Termo, a Parceira se
compromete a:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

conceder aos Beneficiários devidamente identificados que apresentarem
o Passaporte da Health for Pet, no ato da compra de mercadorias e/ou
medicamentos constantes na Lista de Produtos da Parceira, os descontos
previstos no Anexo A ao presente Termo;
informar, no ambiente do seu estabelecimento, de forma ostensiva, os
descontos concedidos para compras mediante a apresentação do
Passaporte da Health for Pet;
responder integralmente pela qualidade das mercadorias e/ou
medicamentos e/ou serviços prestados constantes na “Lista de Produtos”
que integra o Termo como seu Anexo A, que fornecer aos Beneficiários,
isentando a Health for Pet de qualquer responsabilidade quanto a essas
mercadorias e/ou medicamentos e/ou serviços prestados;
manter a Health for Pet livre de quaisquer ações ou reclamações de
Beneficiários ou de quaisquer terceiros e de qualquer natureza,
relacionados ao presente Termo e a quaisquer de suas mercadorias e/ou
medicamentos e/ou serviços prestados, constantes na “Lista de Produtos”
que integra o Termo como seu Anexo A, responsabilizando-se por
indenizar integralmente a Health for Pet por quaisquer despesas
relacionadas à sua defesa, inclusive mas não se limitando a custas, taxas
e emolumentos e honorários advocatícios, bem como pelo pagamento de
eventual condenação que esta venha a sofrer, sem prejuízo de outras
cominações legais ou contratuais aplicáveis.

pág. 2 de 

Termo de Parceria e Outras Avenças, firmado em __.__.____, entre a Health for Pet Administradora de
Planos de Saúde para Animais de Estimação Ltda. e a _____________________________

5.

DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as comunicações decorrentes deste Termo deverão ser efetivadas por
escrito, sendo remetidos à Parte destinatária por correio, com aviso de recebimento,
Sedex, telegrama, “e-mail” ou, ainda, entregues por portador nos endereços informados
nos itens I.1 e I.2 do Quadro Resumo do presente instrumento, se outros não tiverem
sido anteriormente fornecidos pela Parte destinatária. As solicitações e notificações
serão entendidas como efetuadas quando comprovado o seu recebimento em referidos
endereços.
5.2.
As Partes reconhecem e concordam que o presente Termo não caracteriza
compromisso de exclusividade por qualquer uma das Partes, as quais se reservam o
direito de, simultaneamente ao presente Termo, firmar acordos com terceiros, ainda que
com objeto idêntico ou semelhante ao do presente Termo.
5.3. O presente Termo não estabelece entre a Health for Pet e a Parceira nenhuma
forma de sociedade, associação, consórcio, relação de emprego ou ainda qualquer
espécie de responsabilidade solidária.
5.4. Este Termo substitui e prevalece sobre todo e qualquer acordo, escrito ou verbal,
até o momento existente entre as Partes, com relação ao seu objeto. O quanto ora
disposto não atinge ou anula qualquer contrato de credenciamento para atendimento aos
titulares de planos de saúde oferecidos pela Health for Pet, cujo objeto é diverso e não
se confunde ou comunica com o objeto do presente Termo.
5.5.
Todas as controversias relacionadas com o presente Termo deverão ser
resolvidas amigavelmente entre as Partes, que envidarão seus melhores esforços no
sentido de resolvê-las. Na hipótese do consenso não ser alcançado, as Partes elegem o
Foro da Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir todas as controvérsias oriundas
da presente parceria.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam as Partes o presente instrumento, em 2
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo
assinadas e identificadas.
Barueri, __ de ___________ de

_

________________________________________________________
HEALTH FOR PET ADMINISTRADORA DE PLANOS
DE SAÚDE PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO LTDA.
_________________________________________________________
______________________________________________
p. _____________________
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Anexo A
LISTA DE PRODUTOS DA PARCEIRA
Clube de Descontos/Benefícios Health for Pet
Mercadoria/Medicamento/Serviços Prestados

Desconto

pág.  de 

Termo de Parceria e Outras Avenças, firmado em __.__.____, entre a Health for Pet Administradora de
Planos de Saúde para Animais de Estimação Ltda. e a _____________________________

Anexo B
Textos Legais de Isenção de Responsabilidade da Health for Pet
● O desconto proveniente da contratação de planos de saúde para animais de
estimação junto à Health for Pet é válido apenas para os clientes que
apresentarem o Passaporte da Health for Pet, bem como o documento de
identificação que comprove a titularidade do plano de saúde e a receita médica
quando necessário, no ato da compra da mercadoria em qualquer
estabelecimento conveniado à Health for Pet.
● Os descontos são válidos para os produtos constantes na Lista de Produtos
disponível no “site” e seu oferecimento é de responsabilidade exclusiva do
respectivo fornecedor. A HEALTH FOR PET NÃO TEM QUALQUER
INGERÊNCIA NO OFERECIMENTO DESSES DESCONTOS, NEM TEM
QUALQUER CONTROLE SOBRE SEU OFERECIMENTO, NÃO FAZENDO
JUS A QUALQUER BENEFÍCIO OU REMUNERAÇÃO A ELES
VINCULADOS. NESTE SENTIDO, A HEALTH FOR PET JAMAIS PODERÁ
SER
CONSIDERADA
RESPONSÁVEL,
SOB
QUALQUER
CIRCUNSTÂNCIA, PELA OFERTA OU MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS
OFERECIDOS NO ÂMBITO DO CLUBE DE DESCONTOS/BENEFÍCIOS.
● A Health for Pet não se responsabiliza por quaisquer ônus e/ou encargos
advindos da compra e venda de mercadorias entre o estabelecimento conveniado
e o consumidor.
● OS BENEFÍCIOS NÃO SE CONSTITUEM GARANTIAS DO PLANO DE
SAÚDE CONTRATADO, PODENDO SER ALTERADOS OU CANCELADOS
A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO.
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