PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CLÁUSULA 1. a - Pelo presente Protocolo, a SerFisio, obriga-se a prestar à Associação nacional de
Engenheiros Técnicos , doravante desi gnado por ANET, os seguintes serviços nas áreas de intervenção onde
actua, nomeadamente:
~ Fisioterapia
~ Acupunctura
~ Terapia da Fala
~ Nutrição
~ Psicologia
~
Osteopatia
~ Ortopedia
~ Medicina Geral e Familiar
~ Fisiatria
CLÁUSULA 2. a - Os serviços acima descritos poderão ser utilizados por todos os membros da ANET e o
preço convencionado será de acordo com a tabela de preços em vigor na Serfisio.
é? 1.0 O associado beneficia de um desconto de 15% na prestação de serviços de Fisioterapia e
Reabilitação Funcional.
é? 2 .° O associado beneficia de um desconto de 10% nas seguintes valências Acupunctura, Psicologia,
Terapia da Fala, Nutrição, Osteupatia, Ortopedia, Medicina-Geral e -Familiar e-·Fisiatria.
CLÁUSULA 3 a - Os serviços prestados pela SerFisio destinam-se unicamente a membros da ANET.
é? 1.° O apoio domiciliário é exclusivamente para a prestação de serviços no âmbito dos Acidentes
Vasculares Cerebrais.
é? 2 .° O valor do Apoio Domiciliário é variável em função dos km percorridos.
CLÁUSULA 4: - O não pagamento por parte de um utente, ou outra qualquer atitude menos própria por
parte do mesmo, iliba quai squer responsabilidades da ANET.
CLÁUSULA 5.' - A comprovação dos dados de membro da ANET podem ser obtidos na validação da
declaração obtida através do sistema de emissão online de declarações da ANET a qual possui um código de
validação. Através desse código de validação é possível obter a confirmação de alguns dados dos membros
da ANET, designadamente àqueles que serão necessários à comprovação da qualidade de membro da ANET.
é? Único - os utentes só beneficiarão destas regalias durante o período em que estão manifestamente
associados à ANET .
CLÁUSULA 7.' - Ao membro da ANET acresce o direito de us ufruir, por opção, dos restantes benefícios
que a SerFisio dispõe (produtos e/ou descontos), sem perda das regalias contratuais já aqui referidas, mas não
cumulativas .
CLÁUSULA 8. a - O presente protocolo vigorará por um período de 12 meses, a contar do 1° dia útil à data da
sua assinatura, e será após esta anuidade renovado por iguais períodos.
~ Único - A denúncia da renovação deste protocolo pela SerFisio deverá ser informada à outra parte
por simples carla ou fax, no prazo de 60 dias anterior à data de renovação do protocolo. Contudo, a
ANET poderá exercer esse direito em qualquer circunstância.

Declaro por minha honra, aceitar as condições referidas no presente protocolo.

Barcelos,
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_ _ _ _ _ _ de 2010.
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SerFisio -

Serviços de Fisioterapia e Reabilitação Funcional, Lda, vem por

este meio apresentar o Protocolo referente à prestação de Serviços de Fisioterapia e
Reabilitação Funcional.
O presente Protocolo em Serviços de Fisioterapia e Reabilitação Funcional tem
como objectivo, contribuir para uma resolução nas questões de saúde dos nossos
clientes,

oferecendo soluções oportunas,

tranquilizantes, eficazes e vantajosas,

nomeadamente através de uma assistência especializada.
Os membros da Associação terão sempre que se identificar com o seu cartão de
membro ou através da apresentação de uma declaração obtida através do sistema de
emissão online de declarações da ANET (quando estiver em funcionamento) a qual
possui um código de validação. Os funcionários da ANET deverão apresentar um
documento comprovativo do seu vínculo à Associação.

Serviços prestados na SerFisio:

([T'

Fisioterapia (Áreas de Intervenção):

"

Neurológica

r Massagem Geral

r

Cardiovascular

,..

Drenagem LinfáLica

ir

Recducaçllo Funcional Respiratória

,..

Reeclucaçllo Postural

r Músculo-esqueléticas

,.

Preparaçllo Pré e Pós Parto

"

,

Apoio Domiciliário

Lesões Desportivas

;- Reabilitaçllo Traumática

([T'

Acupunctura

(ir

Nutrição

(ir

Psicologia

(ir

Terapia da Fala

(ir

Medicina Geral e Familiar

(ir

Osteopatia

(ir

Ortopedia

(ir

Fisiatria

Para mais informações contacte-nos at.ravés:

Telefone / Fax

Telemóvel

E-mail

253834185

914725460

serfisio@sapo.pt

962784765
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