REGULAMENTO PROMOCIONAL – LIFEPET WEEK 2021
1. QUEM PODE PARTICIPAR?
1.1. Podem aderir a esta promoção clientes novos que, durante
a vigência desta, contratarem o plano LIFEPET PARA TODOS
–
PARTICIPATIVO
LIGHT
2021/1
e
preencherem
os
requisitos previstos neste regulamento e no contrato.
1.2. A promoção não se aplica a contratos relativos a outros
planos da Lifepet.
1.3. Promoção válida para toda a área de abrangência do
plano.
2. QUAL O BENEFÍCIO DA PROMOÇÃO?
2.1. Os clientes que aderirem ao plano LIFEPET PARA TODOS –
PARTICIPATIVO LIGHT 2021/1, terão 1 ano (12 meses) de
mensalidades grátis.
2.2. Após o período de isenção de um ano, a mensalidade
automaticamente passará a ser cobrada, correspondendo
ao valor atualizado de R$ 9,90 (nove reais e noventa
centavos ao mês) por pet.
2.3. A isenção não abarca os valores de coparticipação.
2.4. Não será necessário cartão de crédito para contratação
do plano, apenas o preenchimento do cadastro.
2.5. A coparticipação poderá ser paga por Pix e cartão de
crédito.
2.6. O cliente que residir na Grande Vitória ganhará, ainda,
o direito a um ensaio fotográfico a ser realizado em
estúdio instalado na Clínica PetPrime, localizada na
Rua São Paulo, nº 1310, Praia da Costa, Vila Velha/ES
– CEP 29.101-308. Caso o cliente resida em outras
cidades atendidas pelo Plano Lifepet Light 2021/1,
iremos disponibilizar agendas futuras a serem avisadas
por email do cliente.
2.7. O ensaio terá duração de, no máximo, 1 (uma) hora. Não
será possível estender tal duração, pois os pets podem
ficar estressados com o ambiente.
2.8. O cliente beneficiário terá direito a 3 (três) fotos
digitais tratadas que serão enviadas por email,
garantindo-se a qualidade.

2.9. O
telefone
para
agendamento
do
ensaio
será
disponibilizado via e-mail após a contratação, devendo
tal agendamento ser realizado em até 90 (noventa) dias
após a adesão.
2.10.
Eventuais custos com deslocamento serão de
exclusiva responsabilidade do cliente beneficiário.
2.11.
O ensaio não contempla maquiagem, cabeleireiro ou
roupas para os tutores e/ou pets.
3. COMO PARTICIPAR?
3.1. A adesão à promoção será feita no momento da contratação
do plano LIFEPET PARA TODOS – PARTICIPATIVO LIGHT
2021/1.
3.2. Não será necessária a apresentação de documentos
específicos para a adesão à presente promoção. Os
documentos utilizados serão aqueles já requeridos para
a contratação do plano.

4. VIGÊNCIA
4.1. Esta promoção terá início em 16 de novembro de 2021
para pré-cadastro de interessados. A página para
finalização da contratação ficará disponível entre os
dias 22 e 26 de novembro de 2021, podendo ser
interrompida ou estendida a qualquer tempo por
conveniência da Lifepet Brasil Plano de Saúde S/A, o
que será divulgado no site e nas redes sociais.
4.2. O cliente que fizer o pré-cadastro receberá por e-mail
um cupom que poderá ser utilizado para finalizar a
adesão no site lifepet.com.br dentro do período citado
na cláusula 4.1
IMPORTANTE!
Esta promoção não é cumulativa com outras promoções
que eventualmente estejam vigentes ou venham a ser realizadas
no futuro. O contratante fica ciente que não haverá
contemplação de nada adicional.

