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PRODUTO: PATAS SEGURAS 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL  

Garante, conforme estabelecido na respectiva Condição Especial e até ao limite fixado nas Condições Particulares, as 

indemnizações que, nos termos da lei, sejam exigidas ao Segurado, com fundamento em responsabilidade civil 

extracontratual por danos patrimoniais e/ou não patrimoniais, decorrentes de lesões materiais e/ou corporais, 

causados a terceiros, na qualidade de proprietário e/ou detentor do (s) animal (is) seguro (s).  

 

DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOSAS CONVENCIONADAS  

Garante, conforme estabelecido na respectiva Condição Especial e de acordoo com a Tabela de Co-pagamentos, a 

comparticipação no pagamento d as despesas convencionadas, efectuadas com o animal seguro, através da rede de 

prestadores de serviços clínicos veterinários, decorrentes de:  

a) Actos médicos veterinários (incluindo consultas, vacinação, aplicações de pensos e microchip);  

b) Exames auxiliares de diagnóstico;  

c) Internamentos e tratamentos;  

d) Cirurgias;  

e) Implantes;  

f) Medicamentos e produtos clínicos.  

 

Para usufruir desta cobertura, o Segura do deverá dirigir-se directamente a um prestador de serviços da rede 

convencionada, apresentar o cartão de identificação do animal seguro no momento da solicitação do serviço e liquidar 

o co-pagamento directamente ao prestador do serviço.  

 

ACESSO A REDE CONVENCIONADA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E PRODUTOS  

Garante, conforme estabelecido na respectiva Condição Especial, o acesso a uma rede convencionada de prestadores 

de serviços e produtos não clínicos para animais, tais como:  

a) Alimentação;  

b) Banhos;  

c) Tosquias;  

d) Grooming;  

e) Hotel;  

f) Pet-sitting;  

g) Dog-walking;  

h) Transporte.  



MSR-Mediação de Seguros, Lda.                    Morada: Av. José Dias Oliveira, 52  4770-418 Pousada de Saramagos               
Tel: 252 928 025/636          E-mail: msr-seguros@msr.pt 
 
COMPETÊNCIA | DEDICAÇÃO | CONFIANÇA 

 

Para usufruir desta cobertura, o Segura do deverá dirigir-se directamente a um prestador da rede convencionada e 

apresentar o cartão de identificação do animal seguro. O custo dos serviços e produtos disponibilizados através desta 

cobertura, fica sempre por conta do Segurado.  

 

* NOTA: Período de carência é o período de tempo que medeia entre a data de contratação d e uma cobertura e a 

data de entrada em vigor das suas garantias, conforme previsto nas Condições Especiais ou Particulares da apólice.  

 

DESPESAS MEDICAS E MEDICAMENTOSAS POR ACIDENTE  

Garante, conforme estabelecido na respectiva Condição Especial e até ao limite fixado nas Condições Particulares, o 

reembolso daas despesas médicas e medicamentosas efectuadas com o animal seguro, decorrentes de lesões 

corporais causadas por acidente ocorrido durante o período de vigência do contrato.  

As garantias desta cobertura apenas serão válidas após o decurso do período de carência* de 30 dias.  

Esta cobertura apenas é válida para despesas efectuadas co m o recurso a um prestador de serviços veterinários da 

rede convencionada, excepto quando não exista um prestador da rede convencionada a menos de 20 km ou 50 km 

do local do acidente, consoante o mesmo ocorra dentro ou fora de um centro urbano.  

 

DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOSAS EM CASO DE CIRURGIA POR DOENÇA  

Garante, conforme estabelecido na respectiva Condição Especial e até ao limite fixado nas Condições Particulares, em 

caso de cirurgia tornada necessária por doença do animal seguro ocorrida durante o período de vigência a do 

contrato, o reembolso das seguintes despesas médicas e medicamentosas directamente relacionadas com a 

intervenção cirúrgica:  

a) Diária hospitalar do animal seguro;  

b) Honorários médicos veterinários e de enfermagem;  

c) Despesas de sala de operações;  

d) Despesas de anestesia, radiologia/imagiologia, análises e medicamentos, ligadas ao acto operatório ou pós-

operatório imediato, no máximo de 10 dias após a data da intervenção cirúrgica;  

e) As despesas pré-operatórias de radiologia/imagiologia e medicamentos, efectuadas nos 5 dias que precedem a 

intervenção cirúrgica.  

 

As garantias desta cobertura apenas serão válidas após o decurso do período de carência* de 90 dias.  

Esta cobertura apenas é válida para despesas efectuadas co m o recurso a um prestador de serviços veterinários da 

rede convencionada, excepto quando não exista um prestador da rede convencionada a menos de 20 km ou 50 km 

do local de residência do Segurado, consoante o mesmo se situe dentro ou fora de um centro urbano.  
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Cessação automática dos efeitos da cobertura: Se animal seguro tiver idade superior a 3 anos na data de 

contratação desta cobertura, todos os seus efeitos cessarão automaticamente às 24 horas do último dia da 

anuidade em que o animal seguro perfaça 10 anos de idade.  

 

FURTO OU ROUBO  

Garante, em caso de furto ou roubo do animal seguro, o reembolso das despesas efectuadas pelo Segurado com a 

aquisição de um animal da mesma raça, conforme estabelecido na respectiva Condição Especial e até ao limite do 

capital seguro parra esta cobertura.  

As garantias desta cobertura apenas serão válidas após o decurso do período de carência* de 30 dias.  

Esta cobertura apenas é válida se o furto ou roubo for participado às autoridades policiais competentes e se o 

animal seguro tiver sistema de identificação electrónica (microchip) aplicado e devidamente registado.  

 

* NOTA: Período de carência é o período de tempo que medeia entre a data de contratação de uma cobertura e a data 

de entrada em vigor das suas garantias, conforme previsto nas Condições Especiais ou Particulares da apólice.  

Cessação automática dos efeitos da cobertura: Os efeitos desta cobertura cessam automaticamente às 24 horas do 

último dia da anuidade em que o animal seguro perfaça 3 anos de idade. 

 

DESAPARECIMENTO  

Garante, conforme estabelecido na respectiva Condição Especial e até ao limite fixado nas Condições Particulares, em 

caso de desaparecimento do animal seguro, o reembolso das despesas efectuadas pelo Segurado com a publicação de 

anúncios para a promover a sua descoberta.  

As garantias desta cobertura apenas serão válidas após o decurso do período de carência* de 30 dias.  

 

EUTANÁSIA E/OU FUNERAL  

Garante, conforme estabelecido na respectiva Condição Especial e até ao o limite fixado nas Condições Particulares, 

em caso de morte ou necessidade de eutanásia do o animal seguro, o reembolso das despesas efectuadas com a 

eutanásia e/ou funeral do animal seguro.  

As garantias desta cobertura apenas serão válidas após o decurso do período de carência* de 90 dias.  

A garantia de reembolso das despesas de eutanásia apenas será válida quando a mesma for prescrita e efectuada 

por médico veterinário.  
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Cessação automática dos efeitos desta cobertura: Se animal seguro tiver idade superior a 3 anos na data de 

contratação desta cobertura, todos os seus efeitos cessarão automaticamente às 24 horas do último dia da 

anuidade em que o animal seguro perfaça 10 anos de idade.  

 

GUARDA EM CANIL OU GATIL  

Garante, conforme estabelecido na respectiva Condição Especial e até ao limite fixado nas Condições Particulares, o 

reembolso das despesas com estada do animal seguro em canil ou gatil, em caso d e internamento hospitalar urgente 

do Segurado, directamente motivado por doença súbita ou acidente, desde que o animal seguro não possa dispor dos 

cuidados necessários por outro membro do agregado familiar do Segurado.  

As garantias desta cobertura apenas serão válidas após o decurso do período de carência* de 30 dias.  

 

PROTECÇÃO JURÍDICA  

Garante, nas condições e até aos limites estabelecidos na respectiva Condição Especial, o pagamento e/ou reembolso 

das despesas emergentes do patrocínio do Segurado, em caso de litigio em que seja parte na qualidade de 

proprietário ou detentor do animal seguro, abrangendo as seguintes garantias:  

a) Defesa Pena l  

b) Reclamação por Danos  

c) Adiantamento de Cauções Penais  

 

* NOTA: Período de carência é o período de tempo que medeia entre a data de contratação de uma cobertura e a data 

de entrada em vigor das suas garantias, conforme previsto nas Condições Especiais ou Particulares da apólice.  

 

ASSISTÊNCIA TELEFÓNICA  

Garante, mediante solicitação do Segurado, um serviço de assistência telefónica permanente destinado a prestar 

informações ou promover o envio de prestadores de serviços relacionados com o animal seguro, disponibilizando:  

a) Informação médico veterinária  

b) Envio de veterinário ao domicílio (para vacinação ou simples consulta)  

c) Transporte de urgência  

d) Transporte de animais  

e) Envio de medicamentos ao domicílio  

f) Marcação de consultas  

g) Banhos e tos quias ao domicílio  

h) Entrega de rações ao domicílio  

i) Registo e licenças  

j) Serviços de funeral  
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k) Serviços adicionais  

 

Os custos dos serviços, produtos e da deslocação dos prestadores ficam sempre a cargo do Segurado que será 

informado acerca do valor dos mesmos no momento da solicitação da assistência. 

 

 

 


