
 

 

As mensagens publicitárias contidas no presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de 

publicação do documento que expressamente as substitua ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado. 

A informação constante deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual exigida. 

Este produto é comercializado pela MAPFRE Seguros Gerais, S.A. 

MAPFRE LAZER 
 

ÂMBITO 

Seguro para proprietários de cães e gatos domésticos, com uma cobertura base de Responsabilidade Civil e um vasto leque de 
coberturas complementares, que permite fazer face às mais variadas despesas e responsabilidades inerentes à propriedade de 
um animal de companhia. 

Permite ainda a contratação da cobertura base de Responsabilidade Civil para proprietários de cavalos. 

VANTAGENS 

Redução significativa das despesas com consultas, vacinas e outros atos 
médicos  por cada despesa efetuada fica a cargo do segurado apenas um 
copagamento 

Descontos em serviços não clínicos, alimentação e higiene 

Apoio em todos os momentos de urgência: Informação médico-veterinária, 
transporte de urgência, envio de veterinário ao domicílio 

Ampla proteção: reúne no mesmo seguro, Despesas Médicas e 
Medicamentosas, Responsabilidade Civil, Proteção Jurídica, Assistência e 
vários serviços com descontos especiais 

Cartão personalizado e acesso online ao histórico clínico do seu animal de 
estimação 

As coberturas de Despesas Médicas e Medicamentosas Convencionadas e 
Acesso à Rede Convencionada de Prestadores de Serviços e Produtos: 

Não estão sujeitas a períodos de carência 

Não estão sujeitas a exclusões 

A cobertura de Guarda em Canil ou Gatil permite fazer face a situações 
inesperadas de doença súbita ou hospitalização quando não possa cuidar do 
animal 

É flexível e adaptável pois apresenta várias opções de capital por cobertura 

Permite segurar cães potencialmente perigosos 

Permite a contratação para proprietários de cavalos (apenas cobertura 
base de Responsabilidade Civil) 

Permite segurar vários animais na mesma apólice, mesmo de espécies 
diferentes 

COBERTURAS 

Cobertura Base 

Responsabilidade Civil 

 

Coberturas Complementares 

Despesas Médicas e 
Medicamentosas Convencionadas 

Acesso a Rede Convencionada de 
Prestadores de Serviços e Produtos 

Despesas Médicas e 
Medicamentosas por Acidente 

Despesas Médicas e 
Medicamentosas em caso de 
Cirurgia por Doença 

Furto ou Roubo 

Desaparecimento 

Eutanásia e/ou Funeral 

Guarda em Canil ou Gatil 

Proteção Jurídica 

Assistência Telefónica 

voltar 


