Pakiet
Basic

Pakiet
Standard

Pakiet
Premium

Pierwsza Linia Medyczna 24 h







Konsultacje internistyczne







Podstawowe konsultacje specjalistyczne dla dorosłych i dzieci







Prowadzenie ciąży







Podstawowe badania diagnostyczne







Podstawowe badania laboratoryjne







Podstawowa profilaktyka bez skierowań







Zabiegi ambulatoryjne







Szczepienia ochronne (grypa, tężec)







Honorowanie skierowań na badania od lekarzy spoza ENEL-MED







Zniżki na usługi poza abonamentowe







Hospitalizacja w szpitalach ENEL-MED







Rozszerzone konsultacje specjalistyczne dla dorosłych i dzieci





Rozszerzone badania diagnostyczne





Rozszerzone badania laboratoryjne





Wizyty domowe lekarza internisty, pediatry, medycyny rodzinnej





Przegląd stomatologiczny





Testy alergologiczne





Gastroskopia





PAKIETY ENEL-CARE

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne dla dorosłych i dzieci



Kompleksowa diagnostyka obrazowa





Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny





Rozszerzona profilaktyka stomatologiczna



Doraźna pomoc stomatologiczna



Rehabilitacja


CENY

Cena za pracownika/mc PLN

69

119

159

Cena za 1 członka rodziny (bez pracownika) /mc PLN

79

137

179

169

237

325

Cena za dwóch lub więcej członków rodziny (bez pracownika) /mc
PLN

STANDARDY DOSTĘPNOŚCI
Zleceniobiorca (CM Enel-Med.) będzie wykonywać usługi medyczne bez zbędnej zwłoki,
zgodnie ze standardami, które stanowią, że:
W ośrodkach medycznych Zleceniobiorcy średni czas oczekiwania na pierwszy wolny termin
licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na usługę – umówienie przez Call Center, w
poniższych specjalnościach wynosi odpowiednio.
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REFUNDACJA
Centrum Medyczne Enel-Med w przypadku braku dostępu do lekarza wg terminów
wskazanych powyżej, pozostawia w gotowości możliwość zrealizowania usługi u
podwykonawcy medycznego. CM Enel-Med koordynuje taką usługę poprzez wskazanie
pacjentowi miejsca oraz terminu, w którym może zrealizować konsultację medyczną w
ramach przysługującego pakietu medycznego.
Centrum Medyczne zapewni zwrot kosztów wizyty stacjonarnej, do kwot komercyjnych (tj.
wg. cennika dla Klientów Indywidualnych dostępnego i obowiązującego w Oddziałach CM
Enel-Med. w danym regionie). Sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy CM Enel-Med.
nie dotrzyma standardów dostępności określonych w umowie, w placówkach własnych lub w
placówkach współpracujących na terenie miasta, w którym Pacjent jest objęty opieką, a
Osoba Uprawniona nie zaakceptuje proponowanego terminu powołując się na zapisy umowy
i uzyska od dyspozytora telefonicznie potwierdzenie braku realizacji usługi w sieci własnej
poprzez wysłanie sms-em danych do faktury celem uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.
Zwrot kosztów nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Zleceniobiorcę faktury VAT wraz z
wnioskiem przesłanym przez Osobę Uprawnioną do zwrotu kosztów na adres wskazany przez
Zleceniobiorcę.
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Placówki ENEL-MED

•
•
•
•

Oddziały wieloprofilowe
Oddział diagnostyczne
Szpitale
Placówki współpracujące

Szczegóły pakietu BASIC
Szczegóły pakietu STANDARD
Szczegóły pakietu PREMIUM

Pełna lista placówek

Powrót do formularza zgłoszeniowego
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