Plano VACINAJUNIOR
Centro Veterinário de Alverca

Regulamento e Condições

GENERALIDADES
1 – Ao acordar e aderir a este plano Vacina Junior, completando o formulário de adesão respectivo,
declara aceitar este regulamento e condições.
2 – O Plano Vacina Junior é um plano de profilaxia promovido pelo Centro Veterinário de Alverca,
enquanto nome comercial da empresa Braveborder, Lda., com sede na Avenida 5 de Outubro, 6, B e
C, 2615-063 Alverca do Ribatejo.
3 – O Plano Vacina Junior está disponível para cães e gatos com idade inferior a 12 meses na altura
da adesão. Uma vez realizada a adesão, as condições do mesmo deverão ser utilizadas dentro de 12
meses.

COBERTURA
4 – O Plano Vacina Junior divide-se em Vacina Junior Cachorro e Vacina Junior Gatinho conforme a
espécie do animal registado.
4.1 - Vacina Junior Cachorro inclui as seguintes condições:
– 3 doses vacinais contra a Esgana, Parvovirose, Adenovírus canino, Parainfluenza e
Leptospirose
– 1 dose de vacina contra a Raiva
– 1 Microchip
– 10% de desconto em produtos de alimentação durante os 12 meses de vigência do
plano
4.2 - Vacina Junior Gatinho inclui as seguintes condições:
– 2 doses vacinais contra a Rinotraqueíte, Calicivirose e Panleucopenia
– Desparasitação interna até 12 meses
– 10% de desconto na esterilização
– 10% de desconto em alimento durante os 12 meses de vigência do plano
5 – Qualquer consulta adicional, tratamentos ou produtos requeridos que não estejam listados no
ponto 4 serão cobrados de acordo com o preçário vigente do Centro veterinário de Alverca.
6 – O médico veterinário irá realizar consulta de estado geral na altura da vacinação. Se o animal em
causa não estiver em condições clínicas que permitam a vacinação, a consulta será cobrada e
qualquer tratamento adicional ou produtos requeridos serão cobrados de acordo com o preçário
vigente no Centro Veterinário de Alverca.

7 – Os planos Vacina Junior não incluem quaisquer vacinais adicionais para além das referidas
anteriormente.
8 – Uma consulta inicial terá que ser marcada no Centro Veterinário de Alverca. Os períodos de
agenda disponíveis para esta oferta são marcados consoante disponibilidade de agendamento e
poderão ser restritos a horários de menor afluência.
9 – O desconto na altura da esterilização do Plano Vacina Junior Gatinho é válido sob o preçário do
Centro Veterinário de Alverca para este tipo de intervenções. Se pretender mais informações,
informe-se junto da entidade promotora deste serviço.

CONDIÇÕES
10 – As ofertas deste regulamento e condições não podem ser utilizada em conjunto com qualquer
outra oferta – seguros, cartões de desconto, etc.
11 – Os planos Vacina Junior não são produtos reembolsáveis
12 – Os planos Vacina Junior são disponibilizados numa base individual e não são transferíveis entre
animais.
13 – Estas ofertas podem estar disponibilizadas por um período limitado de tempo e qualquer das
ofertas pode ser descontinuada pelo promotor em qualquer altura sem aviso prévio.
14 – O Centro veterinário de Alverca reserva-se no direito de se recusar a aceitar o registo de
animais nos planos por qualquer razão de saúde do animal ou outra que considere válida.
15 – O Centro Veterinário de Alverca reserva-se no direito de alterar este regulamento ou substituir
qualquer uma das suas condições, de tempos a tempos, para tal apenas necessitando de alterar a
comunicação dos Termos e Condições dos Planos no website:
https://www.centrovetalverca.com/planosvacina
16 – O Centro Veterinário de Alverca reserva-se no direito de cancelar o plano a qualquer altura, por
qualquer razão que considere necessária e reembolsará o proprietário por qualquer tratamento não
recebido.
17 – Se o subscritor mudar de ideias em relação à subscrição, terá 14 dias a partir da data do
pagamento para o fazer. Deverá o Centro Veterinário de Alverca ser contactado para efectuar essa
anulação. O subscritor será obrigado a pagar o valor total, sem desconto, de qualquer vacina
recebida antes da data do cancelamento.
18 – Se o subscritor estiver descontente com o tratamento ou qualquer aspecto do cuidado
veterinário para com o seu animal, deverá contactar o Director clínico do Centro Veterinário de
Alverca.
19 – Este plano é transferível entre subscritores no caso de cedência do animal. O novo proprietário
deverá provar a transferência de propriedade e o animal continuará a permanecer sob vigência do
plano.
O subscritor do plano atesta que leu e aceita os Termos e Condições acima referidos.

Data de subscrição do
plano:....................................................................................................................

Dados do animal: Nome………………………………………..
Idade…………………………………….…..

Subscritor
(proprietário):..........................................................................................................
.................

Diretor Clínico Centro Veterinário de Alverca:
(Dr. Nuno Santos)

