
A VUMI® oferece o
Check-up Executivo
 do SÍRIO-LIBANÊS

A VUMI® SEMPRE
INOVANDO E TRAZENDO 

O MELHOR NA SAÚDE 

Elegibilidade:

Em união com o Sírio-Libanês, A VUMI® oferece mais uma opção de 
Check-Up executivo para os seus segurados.
 
O Sírio-Libanês é um centro de referência internacional em saúde e 
bem-estar. Com uma equipe multidisciplinar especializada, o Centro
de Acompanhamento da Saúde e Check-Up atua com o objetivo de 
prevenir doenças e orientar cada indivíduo para uma melhor solução
de eventuais problemas de saúde.
 
O serviço de Check-Up está disponível na Unidade Itaim do Sírio-Libanês, 
em uma localização privilegiada e de fácil acesso, com forte concentração 
empresarial e cercado por restaurantes e hotéis. Realizado ao longo de 
uma manhã, confira detalhes do Check-Up Executivo:

Todos os segurados da VUMI®,
com idade a partir de 18 anos que 
possuem os planos disponíveis
com este benefício, que são:

Depois do Check-Up, o Sírio-Libanês continua cuidando da sua saúde! 
Você receberá um acompanhamento após o Check-Up com ligações 
telefônicas ou e-mails. A intenção é acompanhar os desdobramentos e 
saber se você está alcançando os seus objetivos – incluindo a adoção de 
hábitos de vida mais saudáveis.

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.

• Atendimento realizado em ambiente privativo e dedicado exclusivamente 
  ao serviço de Check-Up;
• Protocolo de atendimento específico para segurados da VUMI;
• Agilidade na logística dos exames e orientações específicas para cada grupo 
  de risco;
• Abordagem personalizada, permitindo que somente os exames realmente 
  necessários sejam solicitados (evitando a exposição à radiação ou 
  tratamentos desnecessários);
• Atendimento Bilíngue para pacientes estrangeiros;
• Serviço de Manobrista na chegada à unidade;
• Café da manhã após a realização do Check-Up.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA O USO DESTE BENEFÍCIO:
• * O Check-Up é válido somente nos planos e opções deste comunicado.
•  É somente permitido selecionar entre o check-up Executivo do Sírio Libanês ou 
   qualquer outro indicado pelo seu médico, não podendo combinar os dois. 
•  Havendo alteração no agendamento, comunicar a VUMI e/ou 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. 


