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** O programa Boa Hora não faz parte da cobertura do plano de saúde, e é oferecido pela Omint em caráter de exceção, sujeitos à análise e aprovação prévia.

do per�l de saúde e hábitos de vida. Apoiando o gestor de Recursos Humanos na tomada de decisões e prioridade 

para o desenvolvimento de ações de saúde.

pro�ssional de saúde na empresa e orientação on-line.

e Omint Skill.

com suporte

e pós-parto.

realizado por uma equipe multidisciplinar no domicílio.

gestão de saúde.
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ou  ordem  de  pagamento,









 É, ainda, a 1ª clínica odontológica do ocidente a conquistar a  da Joint certi�ca��o









Medicina Completo - C15* C15ME* C16 C16ME C17

* Os planos C15 e C15ME atendem a região de SP e RJ: SP (Barueri, Campinas, Carapicuíba, Guarulhos, Jundiaí, Ribeirão Preto, Santos, 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos e São Paulo); RJ (Niterói e Rio de Janeiro) e Cidades 
Limítrofes.

O plano SC2ME está disponível para contratação empresarial a partir de 1 titular e 1 vida, em empresas 

com CNPJ constituído há mais de 6 meses.


