


CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE  
Que entre si fazem, de um lado a empresa Play Dog Assistência Médica e Estética 
Animal Ltda, devidamente inscrita no cnpj sob o numero 07.678.742/0001-10 com 
endereço nesta Capital, a Av. Américo Vespúcio nº_1033, bairro _APARECIDA, CEP 
31235140, doravante denominado CONTRATADO, e, de outro, o signatário do presente 
contrato, devidamente qualificado na PROPOSTA DE ADESÃO, que faz ANEXA do 
presente instrumento, doravante denominado CONTRATANTE, sendo os animais 
indicados na PROPOSTA DE ADESÃO, doravante denominados simplesmente 
BENEFICIÁRIOS, regendo se pelas seguintes cláusulas: 

DEFINIÇÕES E TERMOS DO CONTRATO:
  ou franquia: são aqueles valores  em que o usuário paga, além do valor coparticipação
mensal do contrato,  a cada vez que passa por consulta ou faz exame, ou procedimento.
EMERGÊNCIA / URGÊNCIA:   encontra-se nesta situação os pacientes que 
apresentarem  as alterações nos parâmetros fisiológicas  ( temperatura , pressão 
sanguínea  , batimentos cardíacos  , pulso )  resultantes  de  acidentes ou de 
complicações  que implicar em risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o 
animal, caracterizado em declaração do médico veterinário .são situaçoes que não 
caracterizam como mórbido
MÓRBIDO  /MORBIDADE: Fatos ou condições relativos a doenças. Lesões que podem 
levar a estado de doença.
CARÊNCIA: É o período de tempo durante o qual o Beneficiário, mesmo com os 
pagamentos  da mensalidade rigorosamente em dia, não tem direito a determinadas 
coberturas.
                              CLÁUSULA 1ª   OBJETO DO CONTRATO  -

.A cobertura dos custos dos serviços de assistência veterinária, hospitalar e de serviços 
de diagnóstico e terapêutico prestados pela play dog e por terceiros aos,  Beneficiário 
titular e seus dependentes  quando estes forem atingido por eventos  mórbidos 
(doenças ) previstos nesta contratação, de acordo com as condições e limites 
estabelecidos neste Contrato e respectivos anexos, os quais o contratante declara ter 
lido atentamente, estando plenamente de acordo. o prazo de duração e vigência mínima 
deste contrato que é de 1(um) ano.
§ 1º. A cobertura assistencial a ser proporcionada pelo Contratado ao Beneficiário titular 
e seus dependentes, será em suas dependências ou através de contratação de serviços  
de terceiros aqui chamado de credenciado  , dentro do seu horário de funcionamento .
§ 2º. Os benefícios desta contratação somente serão devidos ao Beneficiário titular e 
seus dependentes  se o Contratante estiver rigorosamente em dia com o pagamento das 
mensalidades do Plano.
§ 3º. Quando dos atendimentos médico-veterinário,   o Beneficiário titular e seus 
dependentes serão identificado pela play dog mediante implantação de um chip de 
identificação.  01



 CLÁUSULA 2ª. INCLUSÃO  DE BENEFICIÁRIO

Nenhuma inclusão  de Beneficiário terá valor se não constar de pedido por escrito por 
parte do Contratante e devidamente aprovado pela Contratada.  As inclusões poderão ser 
realizadas  somente na data do aniversário do contrato

CLÁUSULA 3ª COBERTURAS 

 1º. O presente Contrato assegura ao Beneficiário  titular com idade inferior  a 8 anos sem doença 

pré existente  , nas dependências do Contratado, bem como nas de eventuais credenciados, as 

seguintes coberturas: sempre com observação   e exclusões estabelecidas neste Contrato;

   01- CONSULTAS CLINICAS 7 POR ANO 

   02- CHIPAGEM DO BENEFICIÁRIO

   03- OS EXAMES LABORATORIAIS  

   a) Hematológicos:  ( hemograma , hematocrito  , hemoparasitas)

Bioquímicos:  (Amilase, uréia, creatinina, glicose, tgo, tgp, sódio, potássio, cloro , cálcio, bilirrubina 

,proteína total acido urico) albumina ,globulina ,colesterol, fosfatasse alcalina, cpk, fósforo ggt , t4, 

t3, cortisol basal, estrádiol ,fsh

   b) imunológica ( leishmaniose teste rápido , parvovirose teste rápido, cinomose teste rápido, 

fiv e felv teste rápido dosagem de fenobarbital)

         c) microbiologia: (raspado de pele, histopatológico com coloração de    

    rotina, cultura antibiograma ,urina rotina, sedimentos  urina )

 d) fezes  : ( fezes parasitológico exame direto, fezes coprofuncional para   

    amido e proteína  )

         e) imagem ( raio  x  02 por ano , ultrasonografia  1 exame por ano)

        f)  Outros exames com coparticipão de 60%

    4    -VACINAS

       a) (octupla multipla, anti-rábica , tripece felina  )  01 dose anual.

b) Outras vacinas com coparticipação de 70% da tabela de preços   praticada pelo 

contratado .

     5-  INTERNAÇÃO

Internamento para tratamento clinico ou cirúrgico 10 dias por ano. Com coparticipação 

no valor de 70%  pagas pelo contratante ao contratado  para os períodos de 

internamento exedentes.     
     6-   - somente as realizados pelo contratado, com pagamento pelo CIRURGIAS

contratante de co-participação  no valor   70%  da tabela de preços   praticada 
pelo contratado .
exames excedentes, consultas excedentes com  pagamento pelo contratante de 
coparticipação no valor de 70%da tabela da tabela de preços   praticada pelo 
contratado .                                                      
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§ 2º. O presente Contrato assegura ao Beneficiário titular com idade inferior a    8 anos 

com doenças pré existente   e Beneficiário titular com idade superior  a 8 anos sem 

doença pré existente, nas dependências do Contratado, bem como nas de eventuais 

credenciados, as seguintes coberturas: sempre com observação   e exclusões 

estabelecidas neste Contrato;  

      : 7 por ANO (COM COPARTICIPAÇÃO  DE 30%   1 -CONSULTAS CLINICAS

     para os eventos que tenha relação com  a doença pre existente ou pacientes   

     com idade superior a 8 anos ).

         2 - CHIPAGEM DO BENEFICIRIO

        

      3 -OS EXAMES LABORATORIAIS:  todos com coparticipação no valor de   

     70%  pagas pelo contratante ao contratado  para os eventos que tenha relação     

     com  com a doença pre existente ou pacientes com idade superior a 8 anos 

a)    Hematológicos:  ( hemograma , hematocrito , hemoparasitas)

               b)     Bioquímicos:  (Amilase, uréia, creatinina, glicose, tgo,tgp, sódio, potássio, 

cloro , cálcio, bilirrubina ,proteína total ,acido úrico , albumina , globulina 

,colesterol,fosfatasse alcalina, cpk, fósforo  g.g.t ,                                        

t4, t3 , cortisol basal, estrádiol ,fsh)

c )  imunológica ( leishmaniose teste rápido , parvovirose teste rápido, cinomose 

teste rápido, fiv e felv teste rápido dosagem de fenobarbital)

              d )   microbiologia: (raspado de pele, histopatológico com coloração de rotina, 

cultura antibiograma urina rotina, sedimentos  urina )

e)   fezes  : ( fezes parasitológico exame direto, fezes coprofuncional para amido e 

proteína  )

               f )   imagem ( raio  x  02 por ano , ultrasonografia  1 exame por ano)

 g)  Outros exames com co-participação de 60%

       4 - VACINAS 

 a)  (octupla multipla, anti-rábica , tripice felina  )  01 dose anual.

                b)   Outras vacinas com coparticipação de 70% da tabela da tabela de preços   

praticada pelo contratado .F. Internação para tratamento clinico ou cirúrgico 

10 dias por ano. com coparticipação no valor de 70%  pagas pelo contratante 

ao contratado  para os eventos que tenha relação com  com a doença pre 

existente.

      5 - CIRURGIAS  somente as realizadas pelo contratado, com  pagamento pelo 

contratante de co-participação  no valor   70%  da tabela  de preços   praticada 

pelo contratado .

        com  pagamento    6.EXAMES EXCEDENTES, CONSULTAS EXCEDENTES

pelo contratante de co-participação no valor de 70%da tabela de preços praticada 

pelo contratado.
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§ 3º. O presente Contrato assegura ao Beneficiário titular com idade superior  a 8 anos e 

com doença pré existente, nas dependências do Contratado, bem como nas de eventuais 

credenciados, as seguintes coberturas: sempre com observação   e exclusões estabelecidas 

neste Contrato;  

           A. CONSULTAS CLINICAS 

               7 CONSULTAS por ano  (COM COPARTICIPAÇÃO  DE 30%)

           .B  CHIPÁGEM DO BENEFICIRIO

   

            C. EXAMES LABORATORIAIS 

    todos com coparticipação no valor de 80%  pagas pelo contratante 

    ao contratado para os eventos que tenha relação com  a doença pre existente.

 a)Hematológicos:  ( hemograma , hematocrito , hemoparasitas)

 b)Bioquímicos:  (Amilase,uréia, creatinina, glicose, tgo,tgp,  sódio,potássio, cloro , 

cálcio, bilirrubina ,proteína total ,acido úrico , albumina , globulina 

,colesterol,fosfatasse alcalina, cpk, fósforo                                         

    t4, t3 , cortisol basal,  estradiol , fsh ,fenobarbital)

 c)imunológica ( leishmaniose teste rápido , parvovirose teste rápido, cinomose teste 

rápido, fiv e felv teste rápido dosagem de fenobarbital)

 d)microbiologia: (raspado de pele, histopatológico com coloração de rotina, cultura 

antibiograma urina rotina, sedimentos  urina )

 e)fezes  : ( fezes parasitológico exame direto, fezes coprofucional para amido e 

proteína  )

  f)imagem ( raio  x  02 por ano , ultrasonografia  1 exame por ano)

 g)Outros exames com co-participão de 60%

   D. VACINAS - (octupla multipla, anti-rábica  )  01 dose anual.

a. Outras vacinas com copaticipação de 70% da tabela  de preços   praticada pelo 

contratado

b. Consultas    Outras vacinas com coparticipação de 70% da tabela  de preços   

praticada pelo contratado .        

b) Internação para tratamento clinico ou cirúrgico 10 dias por ano. com 

coparticipação no valor de 70%  pagas   pelo contratante ao contratado  para os 

eventos que tenha relação com  com a doença pre existente

      E. CIRURGIAS 

Cirurgias somente as realizados pelo contratado, com pagamento pelo contratante 

de co-participação  no valor 70% da tabela da tabela de preços   praticada pelo 

contratado .

   . F  EXAMES EXCEDENTES CONSULTAS EXCEDENTES,  

com  pagamento pelo contratante de co-participação no valor de 70%da tabela da 

tabela de preços   praticada pelo contratado.
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§ 4º. O presente Contrato assegura ao(s) Beneficiário(s) dependentes sem doenças 
pré existentes, nas dependências do Contratado, bem como nas de eventuais 
credenciados, as seguintes coberturas: sempre com observação e exclusões 
estabelecidas neste Contrato.

     A. CONSULTA CLINICA

Quantidades a serem abatidas nas 7 consultas a que tem direito o 
beneficiário titular acrescido . 

B. CONSULTAS EXCEDENTES  

Com  pagamento pelo contratante de coparticipação no valor de 70% da 
tabela da tabela de preços   praticada pelo contratado .

C. EXAMES, INTERNAMENTO, VACINAS, E PROCEDIMENTOS

Com  pagamento pelo contratante de coparticipação no valor de 70% da 
tabela  de preços praticada pelo contratado .

§ 5º. O presente Contrato assegura ao(s)  Beneficiário(s) dependentes  com 
doenças pré existentes , nas dependências do Contratado, bem como nas de 
eventuais credenciados, as seguintes coberturas: sempre com observação   e 
exclusões estabelecidas neste Contrato.

A. :   quantidades a serem abatidas nas 6 consultas a que CONSULTA CLINICA

tem direito o beneficiário titular ,COM COPARTICIPAÇÃO  DE 30% para os 
eventos que tenha relação com  a doença pre existente ou pacientes com idade 
superior a 8 anos ).

B.  CONSULTAS EXCEDENTES 

pagamento pelo contratante de coparticipação no valor de 70% da tabela  de preços   
praticada pelo contratado .

com exames, internamento, vacinas, e procedimentos, com  pagamento pelo 
contratante de co-participação no valor de 70% da tabela de preços   praticada 
pelo contratado e 80% quando tiver relação com doença pre existente ou o 
beneficiário ter idade  igual ou superior a 8 anos.

                                       CLÁUSULA 4ª. EXCLUSÕES

§ 1º. Não estão cobertos pelo presente Contrato os seguintes procedimentos:
   A. Internação  para tratamento clínico e/ou cirúrgico para  procedimentos que não 

necessitam de internamento
         B. Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar

  C. Transporte  para atendimento a domicilio e ou Transporte  de  beneficiários  
para qualquer fins

         D. Internação domiciliar e serviços de ambulância
   E. Realização  de um mesmo exame com cobertura total  pelo plano   sem 

pagamento de coparticipação   , em intervalo de tempo  inferior 60 dias
         F. Atendimento pelo plano  para eventos não morbidos .
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                                       CLÁUSULA 5ª - Transporte  

As partes estabelecem também que: o transporte dos beneficiários  para realização de 
consulta e exames  será realizado pelo contratante  ou  por empresa de taxi dog   
escolhida pelo  contratante ou indicada pelo contatado sem que o contratado  tenha 
responsabilidade sobre a ação dos mesmos.  
                                                CLÁUSULA 6 ª

. os benefícios ora cont ratados, serão prestados após decorridos os seguintes prazos 
de carências, contados a partir do início da respectiva vigência contratual.
 1 dia após chipagem do beneficiário para internações, para tratamento clínico e/ou 
cirúrgico( sempre com observação das exclusões estabelecidas neste contrato;)
1 dia após chipagem do beneficiário para  vacinas .
 chipagem do beneficiário:  ate 7 dias após a solicitação pelo contratante .
1 dia após chipagem do beneficiário para consultas e exames
                                   CLÁUSULA 7ª. Pagamentos 
Todos os pagamentos ao contratado deverão ser realizados diretamente a play Dog ou 
via boleto bancário  com exceção  do livro da proposta de adesão que deve ser paga 
diretamente ao  corretor , casa de raçao ou pet shop. Não cabendo a contratada as 
responsabilidades caso o pagamento seja efetuado de outra forma.
§ 1º - O Contratante obriga-se a pagar à Contratada, nos prazos convencionados a 
seguir:
A -  O valor de R$960,00 por ano divididos em 12 parcelas sendo cada uma no valor de  
R$80,00
Com vencimento  no dia 10  de cada mês seguinte .
B- taxa de adesão  no valor de R$60,00 para cada animal beneficiado dependente .
C – coparticipações 
2º  O Contratante obriga-se a pagar  diretamente ao  corretor ( casa de raça , play dog  
ou pet shop no ato da aquisição do livro da proposta de adesão  do plano de saúde.)
o valor de 60,00  . 

                            CLÁUSULA 8ª. vigência do contrato

A vigência deste contrato será de 12 (doze ) meses e terá início imediatamente após a  
chipagem do beneficiário titular .
                                  CLÁUSULA 9ª.   RECISÃO

O presente Contrato será rescindido de pleno, independentemente de interpelação, 
notificação judicial ou extrajudicial se o Contratante:
a. Impedir ou dificultar qualquer exame ou diligência necessária para a ressalva
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 de direitos da Contratada;
b. Agir de má fé, omitindo informações ou tentar por qualquer meio doloso, 
escuso ou fraudulento com intuito de obter vantagens ilícitas deste Contrato;
c. Utilizar, ainda que não culposamente, serviços excluídos de cobertura 
contratual, ou ainda dentro do prazo de carência, salvo se houver o devido 
ressarcimento à Contratada das despesas realizadas indevidamente;
d. Praticar qualquer omissão, falsidade, inexatidão ou erro que venha a influenciar 
na aceitação deste Contrato.
-Parágrafo Único. A rescisão do presente Contrato pelos motivos acima, não libera o 
Contratante de dívida contratualmente assumida, podendo esta ser objeto de cobrança 
judicial.
. O presente Contrato também será rescindido de pleno direito, no caso de atraso de 
pagamento das mensalidades por mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, 
dentro de um período de 12 (doze) meses.
Parágrafo Único. A rescisão do presente Contrato, em virtude de inadimplência, 
também não libera o Contratante de dívida contratualmente assumida, podendo esta 
ser objeto de cobrança judicial
                      CÁUSULA 10ª. DO REAJUSTE FINANCEIRO  

1-  Todos os preços previstos neste contrato serão reajustados automático  e 
anualmente, ou na menor periodicidade legalmente permitida, pelo ao IGPM (Índice 
Geral de Preços do Mercado), da FGV - (Fundação Getúlio Vargas) , acumulado nos 
últimos 12 (doze) meses, com uma antecedência de 02 (dois) meses em relação à 
data-base de aniversário, sendo esta o mês de assinatura do contrato. Parágrafo Único. 
Na falta da divulgação do índice acima estipulado, o reajuste financeiro se dará por 
outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda no período. 
2-  As partes estabelecem também que:  I - Independentemente da data de inclusão 
dos BENEFICIÁRIOS, os valores de suas contraprestações terão o primeiro reajuste 
integral na data de aniversário de vigência do contrato, entendendo-se esta como data 
base única
                          CLÁUSULA 11ª. Atrazo de apagamento 

Qualquer atraso no pagamento das mensalidades implica na suspensão imediata do 
atendimento ao Beneficiário .
A Suspensão do atendimento ao Beneficiário   , não libera o Contratante da dívida 
contratualmente assumida, que poderá ser objeto de ação de execução

1- Em caso de atrasos das parcelas mensais por períodos superiores a 5 (cinco) 
dias, será aplicada a multa no percentual 10 %  a.m
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2- APOS 5º DIA UTIL DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO  

 

                                                           CLÁUSULA 12ª.

1.2- São partes integrantes do presente todos os recibos de pagamentos, 
Proposta de Adesão –ANEXO I, Declaração de Saúde Animal – ANEXO II
Carteira de identidade do beneficiário
§ 1º. Quaisquer alterações nesses documentos/identificação ou no 
próprio Contrato, só serão válidas se feita por escrito e de comum acordo 
entre os Contratantes.
§ 2º. O Contratante obriga-se a fornecer todos os documentos citados no 
parágrafo anterior para fazer prova de seus eventuais direitos.
                                                         CLÁUSULA 13ª.

Não se admitirá presunção de que as partes Contratantes possam ter conhecimento de 
circunstâncias que não constem expressamente do Contrato, da Proposta de Adesão ou 
de quaisquer outros documentos que deles façam parte integrante.
                                                        CLÁUSULA 14ª.

As partes reconhecem que o presente Contrato é um Título Executivo, sendo, portanto, 
devidas às mensalidades vencidas e as  que ainda  vão vencer  até o aniversário do 
presente contrato quando se renovara por mais 1 ano .
                                                        CLÁUSULA 15ª.

15.1- O Contratante declara estar ciente das carências, exclusões , cobertura do plano , e 
demais condições do presente contrato, declarando ainda que, o Beneficiário goza de boa 
saúde até esta data, não sendo portador de qualquer tipo de doença, .com exeção as 
declaradas na assinatura do contrato na a declaração de saúde .  A omissão de 
informações relativas a doenças e lesões preexistentes, constitui falsidade ,fraude  .
15.2-   Declaração de saúde anexo II  é o formulário que acompanha o contrato do plano 
de saúde, onde o contratante deverá informar as doenças ou lesões preexistentes que 
saiba o beneficiário ser portador ou sofredor no momento da contratação do plano. 
portanto, se o beneficiário  toma medicamentos regularmente, consulta médicas por 
problema de saúde do qual conhece o diagnóstico, fez qualquer exame que identificou 
alguma doença ou lesão, esteve internado ou submeteu-se a alguma cirurgia, deve 
declarar esta doença ou lesão. Ao não declarar as doenças e/ou lesões que o contratante 
saiba ser portador o  beneficiário no momento da contratação:  a play dog poderá 
suspeitar de omissão de informação e, neste caso, deverá comunicar imediatamente ao 
contratante .  Comprovada a omissão de informação pelo contratante, a play dog poderá 
rescindir o contrato por fraude e responsabilizá o contratante pelos procedimentos 
referentes a doença ou lesão não declarada.  não poderá ocorre a suspensão do 

atendimento  até que se comprove a fraude.
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                                                                  CLÁUSULA 16ª.

Fica estabelecido que eventuais atos de tolerância, provenientes de quaisquer das partes 
Contratantes, jamais poderá ser considerado como renúncia a quaisquer direitos, deveres 
e obrigações previstas neste instrumento Contratual.
Elegem as partes o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja,  para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes 
do presente Contrato.
Belo Horizonte, ____ de ____________ de ______
__________________________________________
Contratada.
__________________________________________
Contratante.
_______________________________  ______________________________
Testemunhas

_______________________________  ______________________________
Testemunhas
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                                                             CLÁUSULA 16ª.

Fica estabelecido que eventuais atos de tolerância, provenientes de quaisquer das partes 
Contratantes, jamais poderá ser considerado como renúncia a quaisquer direitos, deveres 
e obrigações previstas neste instrumento Contratual.
Elegem as partes o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes 
do presente Contrato.
Belo Horizonte, ____ de ____________ de ______
__________________________________________
Contratada.
__________________________________________
Contratante.
_______________________________  ______________________________
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