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Prywatna Opieka Medyczna Enel Med
To nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów
i badań zgodny z wybranym zakresem, realizowanym
w placówkach sieci Enel Med oraz placówkach partnerskich.
Od 1 dnia następnego miesiąca kalendarzowego możesz skorzystać
z programu dla adwokatów i radców prawnych.

Wybierz pakiet, który odpowiada Twoim
potrzebom, następnie wypełnij deklarację, opłać
składkę na indywidualny numer konta i ciesz się
wysokim standardem prywatnej opieki
medycznej.

Grupa Enel Med
Grupa Enel-Med istnieje od 1993 roku. Jest największą firmą z branży

medycznej z polskim kapitałem.
Od 2011 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów

Wartościowych. W skład grupy Enel-Med wchodzą:

Enel Med zapewnia szeroką sieć placówek

Sprawdź najbliższą placówkę www.enel.pl/
strefapacjenta/placówki (LINK)

Z usług możesz korzystać w
sieci placówek enel med oraz
placówek partnerskich!

Standardy dostępności zawarte w umowie
Specjalizacja

średni czas oczekiwania na

wizytę

Alergolog, chirurg naczyniowy, chirurg ogólny, dermatolog,
diabetolog, endokrynolog, gastrolog, hematolog, kardiolog,
nefrolog, neurochirurg, onkolog, proktolog, pulmonolog,
reumatolog, urolog

8 dni

ginekolog, laryngolog, lekarz medycyny pracy, neurolog, okulista

4 dni

Internista, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra- poradnia dzieci
chorych

24h

ortopeda

5 dni

Zalety prywatnej opieki medycznej Enel Med
▪ Swoboda leczenia - honorujemy skierowania od
lekarzy spoza placówek enel-med (NFZ, prywatna
wizyta przed początkiem Twojej ochrony),
Konsultacje lekarskie bez skierowań- do specjalisty
nie musisz mieć skierowania,
Brak limitu usług medycznych (korzystasz tak
często jak tego potrzebujesz),
Masz zapewniony kontakt z konsultantami Call
Center przez 7 dni w tygodniu oraz telefoniczny
dyżur pielęgniarski 24h na dobę.
▪

▪

▪

Zalety prywatnej opieki medycznej Enel Med

•

Na wizytę możesz umówić się bezpośrednio w placówce medycznej, za
pośrednictwem infolinii lub w aplikacji on line,

•

Do dyspozycji masz 1600 placówek dostępnych na terenie całego kraju,

•

Wyniki swoich badań możesz skonsultować on-line w trakcie e- wizyty,

•

W systemie dostępny jest ranking lekarzy enel-med na podstawie ocen
pacjentów,

•

Na lek stosowany na stale możesz zamówić receptę on line,

•

Możesz zamówić wizytę domową (pediatra i lekarz medycyny rodzinnej).
O planowanej wizycie przypomnimy Tobie smsem!

E-wizyty

E-wizyty to możliwość uzyskania porady medycznej za pomocą chatu, wideo lub

rozmowy telefonicznej ze specjalistami. Specjalista może udzielić porady
profilaktycznej, postawić wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich,
przedłużyć receptę, wystawić skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne.

Prowadzenie ciąży
• Program zapewnia kompleksową opiekę medyczną
kobietom w ciąży.

• Wszystkie badania i konsultacje wykonywane w Centrum
Medycznym ENEL-MED są zgodne ze schematem
prowadzenia ciąży prawidłowej, zalecanym przez Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne.
• W ramach pakietu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych
konsultacji, badań USG oraz badań laboratoryjnych.

Szczepienia ochronne (pełny pakiet sczepień w wariancie Premium)
W ramach profilaktyki zdrowotnej są realizowane szczepienia
przeciwko:

•
•
•
•

grypie
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
odrze, śwince i różyczce
odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
i mózgu
• tężcowi i błonicy
Zarówno koszt szczepionek, jak i ich wykonanie zostały
wliczone w cenę pakietu.

Rehabilitacja (dostępna wyłącznie w wariancie Premium)
Rehabilitacją objęty jest cykl do 10 spotkań
fizjoterapeutycznych w ciągu 12 kolejnych miesięcy liczonych
od momentu rozpoczęcia rehabilitacji. Każde spotkanie może
obejmować do trzech zabiegów rehabilitacyjnych o łącznej
długości do 60 min. Zakres rehabilitacji obejmuje następujące
elementy: Fizykoterapia, Kinezyterapia, Masaż.
Rehabilitacja wykonywana jest na podstawie
skierowania od lekarza.

Warianty dopasowane do potrzeb
Dostępne warianty
Indywidualny (składka miesięczna za jedną osobę)

Partnerski (składka miesięczna za dwie osoby)
Rodzinny (składka miesięczna za rodzinę –rodzice+ dzieci do
26r.ż.)

STANDARD Plus OPTIMUM
67,20
90,30

PREMIUM
106,80

141

188,30

221,30

192,7

246,60

290,70

Dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek własnych i partnerskich
(ponad 1600 placówek)

✓

✓

✓

Profilaktyka zdrowotna (wywiad medyczny, badania raz w roku
glukozę (na czczo- cholesterol całkowity, badanie ogólne moczu,
morfologię z rozmazem automatycznym).

✓

✓

✓

E –wizyty (chat, wideo lub rozmowa telefoniczna - porady
profilaktyczne, wstępna diagnoza, interpretacja wyników badań
lekarskich, przedłużenie recepty, skierowanie na podstawowe
badania laboratoryjne)

✓

✓

✓

Honorowanie skierowań z zewnątrz (np. NFZ, z poza Enel Med)

✓

✓

✓

10-15 %

10-15 %

10-15 %

Zniżki na usługi poza abonamentowe a także rozszerzone konsultacje
specjalistyczne

Warianty dopasowane do potrzeb
WARIANTY- dostępne usługi

STANDARD Plus

OPTIMUM

PREMIUM

Przegląd stomatologiczny (co 6 miesięcy)

✓

✓

✓

Gastroskopia, histopatologia

✓

✓

✓

Kompleksowa diagnostyka obrazowa (rezonans magnetyczny,
RTG kostny, Scyntygrafia, CT, USG, USG Doppler)

brak

✓

✓

Doraźna pomoc stomatologiczna (w nagłych dolegliwości
bólowych lub urazu zęba –m.in. pantomogram, znieczulenie,
opatrunek leczniczy, usunięcie zęba chirurgiczne zaopatrzenie
małej rany, usunięcie fragmentu zęba).

brak

26 procedur

26 procedur

TAK (pantomogram,

TAK Rozszerzona

(pantomogram,
skaling, oczyszczanie skaling, oczyszczanie
zębów)
zębów, piaskowanie,
fluoryzacja, lakowanie)

Kompleksowa profilaktyka stomatologiczna

rabat 10-15%

Szczepienia ochronne (*katalog szczepień: grypa, odra, świnka i
różyczka, odkleszczowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i
mózgu, tężec i błonica, wirusowe zapalenie wątroby typu B)

Tylko grypa, tężec,
błonica

Tylko grypa, tężec,
błonica

Pełny katalog szczepień

Rehabilitacja (10 zabiegów: masaż, fizykoterapia, kinezyterapia)

brak

brak

✓

Warianty dopasowane do potrzeb
WARIANTY- dostępne usługi
Specjalizacje dostępne w pakiecie:
·
alergolog, dermatolog ,diabetolog, gastrolog
·
chirurg ogólny, chirurg onkolog
·
endokrynolog, ginekolog, hematolog, internista
·
kardiolog, laryngolog, lekarz medycyny rodzinnej
·
nefrolog, neurolog, okulista, onkolog
·
ortopeda, pediatra, reumatolog, urolog
·
anestezjolog, audiolog, foniatra
·
chirurg naczyniowy, chirurg plastyk
·
dietetyk, neurochirurg, proktolog
·
lekarz medycyny sportowej, pulmonolog
·
psychiatra – do 3 wizyt w roku
·
psycholog – wizyta pierwszorazowa

STANDARD Plus
21
✓
✓
✓
✓
✓
✓

brak

OPTIMUM
34
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PREMIUM
34
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prowadzenie ciąży (zgodnie ze schematem PTG)

✓

✓

✓

Podstawowe badania diagnostyczne

✓

✓

✓

brak
brak
brak
brak
brak

Warianty dopasowane do potrzeb
WARIANTY- dostępne usługi
Rozszerzone badania laboratoryjne

Podstawowa profilaktyka bez skierowań
Zabiegi ambulatoryjne (alergologia, chirurgia, dermatologia,
ginekologia, laryngologia, okulistyka, ortopedia, reumatologia,
urologia)
Zniżki na usługi poza abonamentowe a także rozszerzone
konsultacje specjalistyczne

Rozszerzone badania diagnostyczne (m.in. RTG, audiogram,
spirometria, EKG, Holter, mammografia)

Wizyty domowe

STANDARD Plus
OPTIMUM
PREMIUM
297 kompleksowych 297 kompleksowych 297 kompleksowych
badań laboratoryjnych badań laboratoryjnych badań laboratoryjnych

✓

✓

✓

54 zabiegi

54 zabiegi

71 rozszerzonych
zabiegów

10-15 %

10-15 %

10-15 %

235
235
kompleksowych kompleksowych
200 rozszerzone badania dodatkowo badania dodatkowo
badania
urografia,
urografia,
diagnostyczne

kolonoskopia,
rektoskopia,
sigmoidoskopia

kolonoskopia,
rektoskopia,
sigmoidoskopia

✓

✓

✓

Pakiet Senior (dla rodziców i teściów)- 149,70 zł miesięcznie
Pakiet SENIOR
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
brak
✓
10%-15%

Bez limitu wieku!

Zakres usług dostępny w pakiecie
Dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek własnych i partnerskich
Nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów: 34 specjalizacje (alergolog, anestezjolog, audiolog, chirurg
naczyniowy, chirurg ogólny, chirurg onkolog, chirurg plastyk, dermatolog, diabetolog, dietetyk,
endokrynolog, foniatra, gastrolog, ginekolog, hematolog, hepatolog, internista, kardiolog, laryngolog,
lekarz medycyny rodzinnej, lekarz medycyny sportowej, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista,
onkolog, ortopeda, proktolog, psychiatra – do 3 wizyt w roku, psycholog – wizyta pierwszorazowa,
pulmonolog, reumatolog, urolog.)
54 zabiegi ambulatoryjne (alergologia, chirurgia, dermatologia, ginekologia, laryngologia, okulistyka,
ortopedia, reumatologia, urologia)
297 badań laboratoryjnych (hematologia, analityka, bakteriologia, biochemia, choroby tarczycy,
ginekologia, alergen, więcej badań biochem., chorób tarczycy, ginekologii, hormony, bakteriologia,
immunologia).
235 badań diagnostycznych (RTG, audiogram, spirometria, EKG, Holter, mammografia, urografia,
kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopi)
E–wizyty (chat, wideo lub rozmowa telefoniczna - porady profilaktyczne, wstępna diagnoza, interpretacja
wyników badań lekarskich, przedłużenie recepty, skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne)
Szczepienia (grypa, tężec, błonica)
Profilaktyka zdrowotna (wywiad medyczny, badania raz w roku glukozę , cholesterol całkowity, badanie
ogólne moczu, morfologię z rozmazem automatycznym).
Testy alergologiczne
Gastroskopia
Zniżki na usługi poza abonamentowe

ZASADY PRZYSTĄPIENIA
Umowa zawierana na 12 miesięcy (w stosunku do każdego
ubezpieczonego)!
1. Przeanalizuj warunki, wypełnij krótką deklarację
przystąpienia, odeślij druk na adres
aleksandra.krakowiak@majorbroker.pl
2. Opłać składkę na wskazany numer rachunku bankowego

3. Od 1 dnia następnego miesiąca kalendarzowego możesz
korzystać z prywatnej opieki medycznej enel med w ramach
dostępnego zakresu swojej umowy.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji
Aleksandra Krakowiak
aleksandra.krakowiak@majorbroker.pl
602 755 292

