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PETS 1/2/3 

Para que possa cuidar melhor do seu fiel amigo  

 

Porque os melhores amigos olham um pelo outro, o seu animal de companhia conta sempre consigo 

para se sentir protegido. A solução ideal que precisa para manter a saúde do seu animal.  

 

PET 1 

Um seguro simples para quem apenas se quer proteger contra possíveis danos causados pelos seus 

animais de companhia. 

PET 2 

O seguro ideal para quem se preocupa com as despesas de saúde de rotina dos seus amigos de quatro 

patas e não abdica de proteção jurídica. 

PET 3 

Um seguro para quem deseja proteger os seus animais de companhia em caso de doenças graves e 

acidentes. 

       Coberturas 

           PET1                         PET2                 PET3 
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Vantagens PETS 

 

1. Check-up gratuito 

Levar o seu amigo de quatro patas ao veterinário apenas quando está doente, não é a melhor solução. Lembre -se que a medicina preventiva é 

fundamental para tratar atempadamente muitas doenças. 

2. Capital para cirurgias 

Capital específico para cirurgias, incluindo doença, acidente e esterilização. Esta cobertura garante o pagamento de despesas efetuadas, com os 

atos de diagnóstico ou terapêutica. 

3. Apoio sem sair de casa 

Aconselhamento telefónico feito exclusivamente por enfermeiros veterinários, para que saiba o que fazer em caso de  emergência e possa 

esclarecer todas as suas dúvidas.  T. 808 29 39 49 (Das 7h às 22h/todos os dias da semana)  

4. Pet assistência 

Pode solicitar serviços que o ajudam a cuidar do seu animal, nomeadamente, veterinário e medicamentos ao domicílio, transporte de urgência 

e organização do serviço fúnebre.  T. 808 29 39 49 (24h/todos os dias da semana) 

5. Um seguro para a vida 

Sem limite de permanência, se subscrito até aos 8 anos. Quanto mais cedo fizer o seguro para o seu animal, mais ele irá beneficiar do seguro até 

ao fim da sua vida. 

6. Reembolso de despesas 

Pode solicitar o reembolso das despesas médicas relativas a consultas, exames, cirurgias e vacinas.  

 

 

A informação constante deste site sobre este Seguro não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

 

 

Peça a sua simulação aqui 

 

 

 

https://chambelseguros.pt/simulacao_particulares/

