ZAKRESY PAKIETÓW COMFORT

ENEL MED

Centrum medyczne ENEL – MED. S.A. jest polską firmą rodzinną, która świadczy
usługi medyczne od 1993 roku. Obecnie jest to spółka notowana na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach przygotowanej oferty mogą Państwo
korzystać z szerokiego zakresu usług medycznych na terenie całego kraju.

Dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek własnych i partnerskich



Pierwsza linia medyczna 24h, call centrum



Rezerwacja wizyt przez telefon, sms-owe przypomnienie o wizycie



System on-line- umówienie, odwołanie wizyt, odbiór wyników,
zamawianie recept, dokumentacji, zalecenia po wizycie



Konsultacje internistyczne



Konsultacje psychologa, psychiatry - limitowane



E-wizyty – porady medyczne ze specjalistami za pomocą chatu, wideo lub
rozmowy telefonicznej



Prowadzenie ciąży



Profilaktyka zdrowotna



Zabiegi ambulatoryjne



Szczepienie p. grypie, tężcowi i błonnica



Honorowanie skierowań z zewnątrz



Zniżki na pozostałe usługi nie objęte abonamentem
Kompleksowe badania laboratoryjne i diagnostyczne
Konsultacje profesorskie ze skierowaniem
Przegląd stomatologiczny

10-15 %
560

2 razy w roku

Testy alergologiczne



Kompleksowe konsultacje specjalistyczne



Tomografia komputerowa, Rezonans magnetyczny + bezpłatne środki
kontrastowe



Swoboda leczenia- refundacja kosztów



Cena (pakiet indywidualny/partnerski dopłata/rodzinny dopłata)

Szczegółowy opis zakresu znajduje się w definicjach pakietu Comfort

81 zł/92 zł/157 zł

ZAKRESY PAKIETÓW COMFORT PLUS

ENEL MED

Dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek własnych i partnerskich



Pierwsza linia medyczna 24h, call centrum



Rezerwacja wizyt przez telefon, sms-owe przypomnienie o wizycie



System on-line- umówienie, odwołanie wizyt, odbiór wyników,
zamawianie recept, dokumentacji, zalecenia po wizycie



Konsultacje internistyczne



Konsultacje psychologa, psychiatry - limitowane



E-wizyty – porady medyczne ze specjalistami za pomocą chatu, wideo lub
rozmowy telefonicznej



Prowadzenie ciąży



Profilaktyka zdrowotna



Zabiegi ambulatoryjne



Szczepienie p. grypie, tężcowi i błonnica



Honorowanie skierowań z zewnątrz


10-15 %

Zniżki na pozostałe usługi nie objęte abonamentem

560

Kompleksowe badania laboratoryjne i diagnostyczne
Konsultacje profesorskie ze skierowaniem



Wizyty domowe



Przegląd stomatologiczny

2 razy w roku

Testy alergologiczne



Kompleksowe konsultacje specjalistyczne



Tomografia komputerowa, Rezonans magnetyczny + bezpłatne środki
kontrastowe


50%

Rozszerzona profilaktyka stomatologiczna



Kompleksowa profilaktyka stomatologiczna
Stomatologia zachowawcza

50%

Leczenie endodontyczne

50%

Chirurgia stomatologiczna

50%

Rehabilitacja limitowana



Rozszerzone zabiegi ambulatoryjne



Swoboda leczenia- refundacja kosztów



Cena (pakiet indywidualny/partnerski dopłata/rodzinny dopłata)

135 zł/157zł/244zł

Szczegółowy opis zakresu znajduje się w definicjach pakietu Comfort Plus

ZAKRESY PAKIETÓW COMPLEX

ENEL MED

Dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek własnych i partnerskich



Pierwsza linia medyczna 24h, call centrum



Rezerwacja wizyt przez telefon, sms-owe przypomnienie o wizycie



System on-line- umówienie, odwołanie wizyt, odbiór wyników,
zamawianie recept, dokumentacji, zalecenia po wizycie



Konsultacje internistyczne



Konsultacje psychologa, psychiatry - limitowane
E-wizyty – porady medyczne ze specjalistami za pomocą chatu, wideo lub
rozmowy telefonicznej



Prowadzenie ciąży



Profilaktyka zdrowotna



Dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek własnych i partnerskich



Zabiegi ambulatoryjne



Szczepienie p. grypie, tężcowi i błonnica



Honorowanie skierowań z zewnątrz



Zniżki na pozostałe usługi nie objęte abonamentem
Kompleksowe badania laboratoryjne



10-15 %
560

Konsultacje profesorskie ze skierowaniem



Wizyty domowe



Przegląd stomatologiczny

2 razy w roku

Testy alergologiczne



Kompleksowe konsultacje specjalistyczne



Tomografia komputerowa, Rezonans magnetyczny + bezpłatne środki
kontrastowe



Rozszerzona profilaktyka stomatologiczna



Doraźna pomoc stomatologiczna



Kompleksowa profilaktyka stomatologiczna



Rozszerzone szczepienia ochronne



Rehabilitacja limitowana



Rozszerzone zabiegi ambulatoryjne
Stomatologia zachowawcza


bezpłatna

Chirurgia stomatologiczna

15% 

Leczenie endodontyczne

15%

Ubezpieczenie zagraniczne w podróży



Swoboda leczenia- refundacja kosztów



Cena (pakiet indywidualny/partnerski dopłata/rodzinny dopłata)

Szczegółowy opis zakresu znajduje się w definicjach pakietu Complex

170zł/225zł/342zł

Dodatkowe korzyści w propozycji ENEL – MED. dla wszystkich pakietów:
- zakres lekarzy specjalistów dla dzieci taki sam jak dla dorosłych;
- bardzo szeroki zakres badań diagnostycznych i laboratoryjnych (560);
- E-wizyty to porady medyczne ze specjalistami za pomocą chatu, wideo lub
rozmowy telefonicznej;
- profilaktyka bez skierowania ( jeden raz w roku morfologia z rozmazem
automatycznym, glukoza na czczo, cholesterol całkowity, badanie ogólne moczu);
- refundacja Swoboda Leczenia ( Pacjent ma prawo skorzystać z usługi medycznej
poza siecią Placówek Medycznych Enel – Med. Usługa obejmuje zwrot 70%
poniesionych kosztów w ramach usług objętych abonamentem. Limit kwartalny 500 zł
na osobę);
- honorowanie skierowań z zewnątrz.

W ramach umowy ENEL – MED. gwarantujemy dostępność do konsultacji lekarzy
specjalistów oraz dostępność do wszystkich placówek współpracujących na terenie
kraju.
Aktualna lista placówek współpracujących znajduje się na stronie:
https://cm.enel.pl/centrum-medyczne/przychodnie-i-placowki/placowki-partnerskie/

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:
biuro.lodz@king-broker.pl
Tel: 537 76 05 07
Tel: 042 – 633 25 48
Tel: 042 – 633 25 49

