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Apresenta:

Como funciona?

Como utilizar?

Internações, 
cirurgias ou 
tratamentos

visite www.vetprev.com.br

Guias

Consultas veterinárias por 
apenas R$28,00; 
Exames diagnósticos à preço de 
custo;
Vacinas importadas: Antirrábica 
por R$18,00; 
V4 Felina e V10 Canina por 
apenas R$35,00.  

Basta escolher uma clínica 
credenciada em nosso site e levar o 
seu peludinho. 

Na hora do atendimento, a clínica 
solicitará um documento de 
identificação para confirmação, uma 
vez que os seus dados e os dados do 
seu animalzinho estarão disponíveis 
para consulta online. 

A consulta poderá ser paga no ato 
do atendimento, ou se preferir pode 
optar por vir na sua próxima conta 
de energia.

No momento desse atendimento a 
clínica emitirá um comprovante de 
atendimento, o qual deverá ser 
assinado pelo TITULAR DA CONTA 
DE LUZ ou CÔNJUGE, não sendo 
permitida, em nenhuma hipótese a 
assinatura por terceiros como filhos, 
enteados, namorados ou noivos. 

Todos os veterinários credenciados 
trabalham com uma tabela 
padronizada VETPREV, ou seja, já 
negociamos os valores para você. O 
pagamento poderá ser realizado 
através de qualquer forma de 
pagamento disponibilizado pela 
clínica ou ainda parcelado pela sua 
conta de luz, pois todas as clínicas 
credenciadas tem acesso ao nosso 
sistema online e, eventuais despesas 
com cirurgias e internações, podem 
também serem pagos desta forma 
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Critérios para 
utilização

Há tempo de 
carência?

visite www.vetprev.com.br

Quantos 
animaizinhos 

podem entrar?

Já ter ocorrido ao menos uma 
inserção de cobrança de 
mensalidade VetPrev, 
identificada na conta da CPFL 
como “Via Luz”;
Não podem ocorrer atrasos de 
pagamentos da conta de energia, 
em caso de atrasos o sistema 
VetPrev integrado a CPFL pode 
não liberar o  do plano; 

O valor da mensalidade de R$ 15,90 
é para cada peludinho, não havendo 
possibilidade de descontos de 
mensalidades por grupos de animais, 
visto que a VETPREV opera com 
conceito de gestão de risco, sendo 
que, para cada ocorrência médica 
gera alguma despesa com qual a 
VETPTREV arca perante a clínica 
credenciada. 

Após a efetivação da adesão e assim 
que você receber a sua conta de luz 
contendo o valor da mensalidade 
nela inserido você já estará 
habilitado para utilização dos 
benefícios VETPREV, mesmo antes 
de pagar a referida conta de luz. 

Vidalink

Vidalink é um programa de 
descontos em medicamentos, 
oferecendo de 20 à 60% de 
descontos em mais de 8 mil 
farmácias em todo o Brasil. 
Você poderá se cadastrar após vir a 
primeira mensalidade da Vetprev em 
sua conta de luz, pelo site: 
www.vidalink.com.br 
E selecionar a Área Restrita do 
Portal do Usuário.


