
RESIDENTES DE CAMPINAS
COM GRANDE PRIVILÉGIO 

PELA VUMI®!

RESIDENTES DE CAMPINAS CONTAM COM O CHECK-UP
EXECUTIVO DA VUMI® SEM PRECISAR SAIR DE SUA CIDADE.

O Check-up Executivo Platinum 
do CMC está disponível para 
segurados da VUMI® com idade 
a partir de 18 anos e incluídos 
nos planos descritos abaixo*.

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.

Antes de agendar o seu check-up o segurado deve ter em conta as 
seguintes considerações:

• * O Check-Up é válido somente nos planos e opções acima citadas.
• Selecionar entre o check-up Platinum do CMC ou qualquer outro 
   indicado pelo seu médico, não podendo combinar os dois. 
• Havendo alteração no agendamento, comunicar ao provedor ao
   menos 72 horas antes da data da visita.
• Em caso do não comparecimento, o check-up será considerado como 
  se houvesse sido realizado.

Este benefício faz parte do check-up de rotina da apólice, não se trata 
de um benefício adicional. 

ENTREVISTA EXAMES
CLÍNICOS

EXAMES 
LABORATORIAIS 

EXAMES 
RADIOLÓGICOS 

Em parceria com o Check-up Médicos de Campinas (CMC), a VUMI® 
oferece o Check-up Executivo Platinum com um conjunto de 
procedimentos capazes de identificar doenças pré-existentes e riscos 
futuros, propondo condutas e mudanças no seu estilo de vida. 

Com uma vasta experiência e reconhecimento em realização de 
check-ups desde 1973, o Check-up Médico Campinas tem como 
objetivo primordial aferir o estado físico e psicológico dos pacientes, 
através de uma rotina que inclui:

Além de contar com profissionais competentes e capacitados, o CMC 
está localizado no centro de uma conceituada unidade hospitalar, como 
o Centro Médico de Campinas, e permite a utilização de todas as suas 
instalações e o concurso do seu renomado corpo clínico, que pode atuar 
em conjunto com a equipe de check-up.


