
TABELA DE PREÇOS 
HEALTH FOR PET

Abrangência

SP - São Paulo, Grande São Paulo, Campinas, Piracicaba, Baixada Santista (Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe).
RJ - Rio de Janeiro, Grande Rio.
MG - Belo Horizonte e Grande BH.

Dia 06 a 15 01 do 1º mês subsequente

Dia 16 a 25 10 do 1º mês subsequente

Dia 26 a 05 20 do mesmo mês

Período de vendas Vigência

Taxa de avaliação e chipagem

Taxa de avaliação e chipagem isenta. O agendamento será até 7 dias úteis após o início da vigência.

Para efetivação do plano, estará condicionada a avaliação e chipagem do PET.

PetPhone
Teleatendimento com veterinários de plantão 24h

Cobertura imediata Cobertura imediata Cobertura imediata Cobertura imediata Cobertura imediata

PetClube
Clube de vantagens

Cobertura imediata Cobertura imediata Cobertura imediata Cobertura imediata Cobertura imediata

PetNutri Cobertura imediata Cobertura imediata Cobertura imediata Cobertura imediata Cobertura imediata

Urgência e Emergência
somente após a avaliação e chipagem do Pet

48h 48h 48h 48h 48h

PetHome - Atendimento Domiciliar 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias

Consultas - Atendimento Ambulatorial 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias

Exames Laboratoriais 30 dias3 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias

Atendimento Hospitalar Não atende Não atende 30 dias 30 dias 30 dias

Consulta com Especialista Não atende 60 dias 60 dias2 60 dias 60 dias

Cirurgia Não atende Não atende 60 dias 60 dias 60 dias

Exames por Imagem Não atende Não atende 60 dias2 60 dias 60 dias

Internação Não atende Não atende 60 dias 60 dias 60 dias

Vacina Polivalente 180 dias 180 dias 180 dias 180 dias 180 dias

Vacina Antirábica 180 dias 180 dias 180 dias 180 dias 180 dias

Vacina Bordetella Não atende Não atende Não atende Não atende 180 dias

Castração Não atende Não atende Não atende 360 dias 360 dias

Limpeza de Tártaro Não atende Não atende Não atende Não atende 360 dias

Reembolso1 Não atende Não atende Não atende Não atende Vide Procedimento

Farma4Pet Não atende Não atende Não atende Não atende Cobertura imediata

Concierge Não atende Não atende Não atende Não atende Cobertura imediata

Carências PETLIGHTPETBASIC
Ambulatorial Ambulatorial Ambulatorial + Hospitalar Ambulatorial + Hospitalar Ambulatorial + Hospitalar + Reembolso

PETPLUS PETTOTAL PETPREMIUM

Informações resumidas.  1. Carência determinada pelo tipo do procedimento.  2. Somente quando internado. 3. Não cobre exames hormonais.

Faixa Etária PETBASIC
Ambulatorial

PETLIGHT
Ambulatorial

PETPLUS
Ambulatorial + Hospitalar

PETTOTAL
Ambulatorial + Hospitalar

PETPREMIUM 
Ambulatorial + Hospitalar + Reembolso

Até 1 ano R$ 70,86 R$ 104,27 R$ 156,42 R$ 229,03 R$ 473,21

1 a 8 anos R$ 59,52 R$ 87,58 R$ 131,39 R$ 192,40 R$ 397,49

Tabela de preços

Reajuste: Setembro de 2021, sujeita à alteração a qualquer momento e sem prévio aviso.

Administradora: Distribuidora: Operadora:

Resumo de rede

Consulte a rede completa no site.

256
Clínicas 
veterinárias

150
Prestadores 
a domicílio

200
Postos de
coletas

58
Hospitais 
24 horas

251
PetClub



Conheça alguns diferenciais da Health For Pet.
Melhores clínicas, centros de diagnóstico e hospitais. Veterinários renomados e professores das melhores universidades.

O PetPhone é uma inovação do Health For Pet 
para trazer mais tranquilidade e comodidade 
para os donos de pets.

Com ele, seus clientes têm à disposição uma 
equipe de veterinários de plantão preparada 
para oferecer informações e esclarecer dúvi-
das sobre diversas situações que podem 
ocorrer aos cães ou aos gatos.

Toda a praticidade de um serviço exclusivo, 
que leva o melhor da medicina veterinária à 
residência do cliente.

O PetHome conta com uma equipe de veter-
inários experientes, aptos a atender com carin-
ho, atenção e o máximo de profissionalismo.

Apoio Ao corretor: Tel: 4003-6222           |           divicom.com.br/corretor          |          apoioaocorretor@divicom.com.br                                       08_09_2020 

Conheça os Planos

O Prontuário Veterinário Digital (DigiPet) permite 
que todas as informações do seu pet, como 
vacinas, procedimentos, cirurgias, histórico veter-
inário, resultados e exames clínicos e por imagem, 
fiquem armazenadas em um arquivo eletrônico.

Essa tecnologia é utilizada atualmente pelos 
melhores hospitais e representa agilidade e se-
gurança em todos os momentos da vida dos 
pets dos seus clientes.

Enfermidades corriqueiras ou pequenos acidentes po-
dem acontecer a qualquer momento. Nessas horas, con-
tar com um cuidado rápido e qualificado é fundamental. O 
PET BASIC cobre consultas clínicas, exames laboratoriais 
(exceto hormonais), vacinas, procedimentos ambulatori-
ais, incluindo urgências e emergências.

Versatilidade, conveniência e exclusividade. O PET PREMIUM é mais do que completo: prevê todas as coberturas do PET TOTAL 
e reembolso para serviços realizados fora de nossa rede credenciada.

PETBASIC
Ambulatorial

FarmaPet

Ambulatorial+Hospitalar+Reembolso
PETPREMIUM

Enfermidades corriqueiras ou pequenos acidentes podem 
acontecer a qualquer momento. Nessas horas, contar com 
um cuidado rápido e qualificado é fundamental. O PET 
LIGHT cobre consultas, exames, vacinas, procedimentos 
ambulatoriais, incluindo urgências e emergências.

PETLIGHT
Ambulatorial

Para quem procura tranquilidade, esta é a escolha certa. 
O PET TOTAL oferece cobertura completa (ambulatorial 
+ hospitalar), dando acesso a todos os serviços e pro-
cedimentos disponíveis nos planos PET LIGHT e PET 
PLUS, além de exames por imagem.

Ambulatorial+Hospitalar
PETTOTAL

Riscos maiores demandam mais cuidados. O PET PLUS 
cobre consultas em clínico geral eletivas, urgência, 
emergência, exames laboratoriais e internação do seu pet. 
Pareceres e Consultas de especialistas, exames de Imagem 
e cirurgias somente são cobertos quando em internação.

Ambulatorial+Hospitalar
PETPLUS

Os veterinários entrarão em contato com os 
tutores, orientando sobre a nutrição do pet, 
e oferecendo a possibilidade de, na com-
pra de 3 meses de ProPlan (ração Purina), 
a Health for Pet deixará de cobrar 1 parcela 
do plano em questão.

Medicamentos para pets, oferecendo mel-
hores preços ou ofertas aos clientes dos 
planos: Pet Total e Pet Premium.

PetNutri

Clube de vantagens exclusivas da Health For 
Pet. Descontos em medicamentos, banho, 
tosa, hotel, daycare (Cuidado Diário), brin-
quedos, acessórios e muito mais!


