BENEFÍCIO EM LOCAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE E SERVIÇOS ESSENCIAIS

TERMOS E CONDIÇÕES


Grupo de profissionais de saúde: enfermeiro, médico, farmacêutico, odontólogo
(dentista), optometrista, assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta,
técnico em análises clínicas, técnico em optometria, técnico em ortóptica, técnico em
radiologia, técnico em saúde bucal, técnico em reabilitação de dependentes, técnico em
segurança do trabalho, terapeuta ocupacional, biólogo, biomédico, audiologista,
profissional de educação física, técnico em enfermagem, técnico em saneamento,
técnico em nutrição dietética, técnico em prótese dentária, ortoprotésico, paramédico
(socorrista), acupunturista, agente de zoonose, agente de redução de danos, atendente
de enfermagem, auxiliar de banco de sangue, homeopata, instrumentador de cirurgia,
operador de eletrocardiógrafo, operador de eletroencefalógrafo, obstetriz
(parteira/doula), psicanalista, podólogo, quiropata, sanitarista, técnico de ortopedia,
massagista/ massoterapeuta, terapeuta (naturopata), musicoterapeuta, terapeuta em
dependência química e demais profissionais com atividades em centros de saúde,
hospitais, postos de saúde.



Grupo de profissionais que realizam os seguintes serviços essenciais: tratamento e
abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis,
assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e
alimentos, funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo,
telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e
materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de
tráfego aéreo e navegação aérea, compensação bancária, atividades médico-periciais
relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social, atividades
médico-periciais (relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental,
intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência por meio da integração de equipes
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos
em lei), outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico federal
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e etc.



O benefício é valido para reservas e retiradas de 19/03/2020 a 30/06/2020.



O benefício é válido para todas as agências Localiza Hertz do território nacional, exceto:
Alta Floresta/MT, Barra do Garças/MT, Cascavél/PR, Cabo Frio/RJ, Campina Grande/PB,
Corumbá/MS, Chapecó/SC, Toledo/PR, Itaituba/PA, Teixeira de Freitas/BA,
Petrolina/PE, Satanrem/PA, Ipatinga/MG, Arcos/MG, Balsas/MA, Bom Despacho/MG,
Bage/RS, Governador Valadares/MG, Machado/MG, Alfenas/MG, Almenara/MG,
Guanhães/MG, Guanambi/BA, Goianesia/GO, Divinópolis/MG, Currais Novos/RN,
Curvelo/MG, Campo Novo de Parecis/MG, Cianorte/PR, Conselheiro Lafaiete/MG, MG,
Formiga/MG, Francisco Beltrão/PR, Carangola/MG, Carantinga/MG, Caetite/BA,
Catalão/GO, São Miguel do Oeste/SC, Cruz Alta/RS, Juina/MT, Juara/MT, Itumbiara/GO,
Joaçaba/SC, Caico/RN, Itauna/MG, Irece/BA, Itaberaí/GO, Iguatu/CE, Brumado/BA,
Barretos/SP, Botucatu/SP, Buzios/RJ, Concordia/SC, Santa Rosa/RS, Redenção/PA, Sete
Lagoas/MG, Uruaçu/GO, Petrolina/PE, Assis/SP, Pato Branco/PR, Pedro Leopoldo/MG,

Ouro Preto/MG, Osório/RS, Nova Friburgo/RJ, Porangatu/GO, Mogi das Cruzes/SP, Nova
Andradina/MS, Muriaé/MG, Morrinhos/GO, Navirai/MS, Manhuaçu/MG, Petrópolis/RJ,
Paranavai/PR, Ponte Nova/MG, Pará de Minas/MG, São Sebastião do Paraíso/MG,
Xinguara/PA, Timoteo/MG, Uba/MG, Umuarama/PR, Patos/PB, Teresópolis/RJ,
Torres/RS, Teófilo Otoni/MG, Itapurena/RJ, Juazeiro/BA, Guaxupé/MG, Chapadão do
Sul/MS, Pato Branco/PR.


Descontos exclusivos para contratos pessoa física.



O cliente deverá apresentar o CRM ou documento de identificação profissional na
retirada do veículo.



Descontos não são válidos sobre taxas e produtos não inclusos na tarifa como Localiza
Way, Assento de elevação, proteções.



Os benefícios desta parceria não podem ser utilizados em conjunto com qualquer outro
cupom, promoção ou oferta especial.



Reservas sujeitas a disponibilidade de veículos e outros equipamentos como o Localiza
Way e assento de elevação.



A Localiza Hertz não garante a escolha do modelo do veículo. A reserva será feita de
acordo com os grupos disponíveis na localidade.



Caso solicite alterações de reserva, os valores previstos na reserva inicial estarão
sujeitos a variações.



As reservas podem ser feitas através dessa página ou em nossos balcões de
atendimento.



O pagamento poderá ser parcelado em até 10 vezes sem juros.



A confirmação de leitura e aceite dos termos do Contrato Público e dos Requisitos para
Locação, assim como a declaração de ciência de que deverá respeitar todas as regras do
Código de Trânsito Brasileiro, ocorrerão ao realizar a reserva.

