
CHECK-UP EXECUTIVO
PARA SEGURADOS DA VUMI

AGORA EM PORTO ALEGRE!

Avançando com nosso compromisso em ampliar nossas parcerias, a VUMI se 
une ao Hospital Moinhos de Vento para oferecer aos seus segurados da região 
de Porto Alegre/RS o Check-Up Executivo sem aplicação da franquia e com pa-
gamento direto ao provedor. 

Todos os segurados da VUMI, com idade a partir de 18 anos e incluídos nos 
planos descritos abaixo*, podem agendar seu Check-up Executivo no Hospital 
Moinhos de Vento.

Se caracteriza pela excelência em saúde e foco no ser humano e tem como 
princípio fundamental a atenção centrada no paciente e baseada em valor. 

O Check-up Executivo possibilita uma ampla revisão das suas condições de 
saúde, identificando fatores de risco e orientando sobre ações preventivas. 
Todos os procedimentos são agendados para um único dia, sem deixar o hospi-
tal, o que permite que o serviço aconteça de forma rápida e ágil. 

O Hospital Moinhos de Vento é considera-
do um dos cinco Hospitais de Excelência do 
Brasil e é reconhecido nacional e internacio-
nalmente por suas práticas médicas, assisten-
ciais e de gestão. 

1. Absolute VIP Choice (Opções I, II, III e IV)
2. Universal VIP Choice (Opções I e II)
3. Direct VIP Choice (Opções I e II)

Para agendar o Check-up, envie um e-mail para 
notify@vumigroup.com.

*Para informação detalhada sobre as coberturas do check-up,
veja as condições de coberturas de cada plano.

Termos para utilização do check-up
do Hospital Moinhos de Vento:

• Em caso de alteração no agendamento, a mesma deve
ser comunicada ao provedor antes da data da visita.

• Em caso do não comparecimento, o check-up será considerado
como se houvesse sido realizado.

• O check-up é valido somente para os exames informados
no protocolo do hospital. 

• O segurado deverá escolher entre o check-up do Hospital Moinhos
de Vento ou qualquer outro indicado pelo seu médico. 

Os dois não serão combinados.


