
Osasco e Região

Vendedor: Telefone:

*Consulta em Pronto Atendimento sem direito a retorno; ** Consulta Ambulatorial (consulta agendada) com direito a retorno até 15 dias.

O melhor cartão de

Peça agora o seu

descontos do Brasil

CONSULTAS

 
Pronto 

Socorro 24h

25R$

Especialidades
Incluso retorno

49R$

Por Apenas

***

23,90

Plano familiar 
até 4 pessoas

apenas para Sócio

25R$

Descontos em um PlinDescontos
+ Milhares

de

Até 20%Até 30%Até 40% Até 40%

Descontos em um PlinAté 50%Até 55%Até 90% Até 75%

adesão

Único com



Peça agora o seu PLINCARD e tenha
descontos em  saúde, educação e lazer

Especialidades Exames
Pronto Socorro 24h*
Angiologia
Cardiologia
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Ginecologia
Neurologia
Nutrição
O almologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia 
Reumatologia
Urologia
Pediatria
Psiquiatria

R$ 25
R$ 49

R$ 49
R$ 49
R$ 49
R$ 49
R$ 49

R$ 49
R$ 49

R$ 49
R$ 49
R$ 49

R$ 49
R$ 49

R$ 49

a partir de R$ 58

Veja algumas das vantagens e descontos com o Plincard

a partir de R$ 25

R$ 49

D e s c o n t o s  e m  u m  P l i n

R$ 4

R$ 20

R$ 4
R$ 4

R$ 4
R$ 4

R$ 4

Cálcio
Glicemia
Potássio
Sódio
Triglicérides
Uréia
Urina I
Hemograma
Beta HCG (Exame de gravidez)
Raio X 
Ultrassom

R$ 7,50

R$ 6

Além de garantir descontos na rede de farmácias credenciadas, universidades,
cinemas, lojas de eletrônicos e eletrodomésticos e mais milhares de descontos

Site: www.plincard.com.br

Clínica ComVida: 11 3685-5100
11 98985-7778 Whatsapp :

Peça já seu

Cartão de descontos não é plano de saúde, não garante e não se responsabiliza pelos serviços oferecidos e pelo pagamento de despesas, nem 
assegura descontos em todos os serviços obrigatoriamente garantidos por plano de saúde. Tudo o que o cliente usar ou comprar será por ele 
pago ao prestador, assegurando apenas os preços e descontos que constam na relação de empresas e serviços conveniados. Consulte a 
clínica parceira do Plincard para verificar as especialidades disponíveis e as condições de agendamento. O Plincard tem um limite de 4 
pessoas por cartão. Além do titular e de seus 3 dependentes iniciais, para casa dependente acional será inclusa uma taxa de R$2,50 ao mês.   
*Consulta em Pronto Atendimento sem direito a retorno. 

Agora você e sua família podem contar com atendimento médico 24 horas 
por dia, fazer exames e procedimentos com alta qualidade e pelo preço que 
cabe em seu bolso. Além dos serviços médicos você tem acesso a descontos 
em educação, lazer, produtos e serviços. Por isso o Plincard é o melhor 
cartão de descontos do Brasil.


