
Pakiety Medyczne z kartą Visa już od 45 zł miesięcznie!

Dla kogo

Kosztowne
bezpieczeństwo finansowe

Każdy pakiet dostępny w 3 wariantach: 
Indywidualny, Partnerski, Rodzinny 
(2+nieograniczona liczba dzieci).

Sprezentuj pakiet medyczny swoim bliskim.
Wykup 12-miesięczną opiekę medyczną 
dla najbliższych.

Korzyści

Wizyty stacjonarne lub 
konsultacje online, chat, 
bez wychodzenia z domu.

Gwarancja dostępności – zależnie 
od specjalizacji 1-10 dni,
na infolinii dostępne ukryte terminy.

Portal Pacjenta zapewnia:
• umawianie wizyt,
• video konsultacje,
• chat z lekarzem,
• skierowania,
• wyniki badań,
• zamawianie recept bez wizyty,
• sprawdzanie zaleceń lekarskich,
• historię medyczną dostępną dla 

Ciebie i Twojego lekarza.

Gwarancja ceny

Oszczędność czasu

Szybkie terminy Bezpieczeństwo finansowe

Opieka medyczna 24/7 Wszystko w jednym miejscu

W całej Polsce

Bez skierowania

Telefoniczna pomoc medyczna 
dostępna cała dobę.

Przez cały okres trwania 
umowy.

Kosztowne badania 
w cenie pakietu.

760 placówek w 600 miastach. 
Korzystaj z fachowej opieki 
gdziekolwiek jesteś.

Panel badań oraz lista specjalistów 
bez skierowania dostępne w obu 
pakietach.

Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb

• dla osób, które cenią czas, bezpieczeństwo, zdrowie swoje i bliskich
• dla zdrowych, którzy chcą dbać o profilaktykę
• dla osób pod stałą opieką specjalisty

Pakiet Podstawowy Pakiet Rozszerzony
Nielimitowany dostęp do:

8 specjalistów

38 badań laboratoryjnych

12 badań diagnostycznych

10 zabiegów ambulatoryjnych

760 placówek

konsultacji online

telefonicznej pomocy medycznej 24/7

specjalistów - szybko, bez skierowania

Nielimitowany dostęp do:

36 specjalistów

210 badań laboratoryjnych

249 badań diagnostycznych

51 zabiegów ambulatoryjnych

760 placówek

konsultacji online

telefonicznej pomocy medycznej 24/h

specjalistów - szybko, bez skierowania

W ciągu każdego roku:

2 szczepionki

3 wizyty domowe



biuro@mediccentre.pl

Dlaczego warto wybrać podstawowy? Dlaczego warto wybrać rozszerzony? 

22 493 77 77

Bezpieczeństwo finansowe - kosztowne badania
w cenie
Tomografia, Rezonans Magnetyczny, EKG, USG, 
Mammografia, Spirometria.

Trudno dostępni specjaliści, szybko i bez dopłat
Alergolog, Endokrynolog, Kardiolog, Gastroenterolog.

Szczepionki
Przeciwko grypie, przeciwko tężcowi.

Szeroki zakres zabiegów ambulatoryjnych
Zabiegi ambulatoryjne: chirurgiczne, laryngologiczne, 
okulistyczne, ortopedyczne, alergologiczne, 
dermatologiczne, ginekologiczne, ogólnolekarskie, 
znieczulenia.

Wizyty domowe
Zakres: interna, pediatria, medycyna rodzinna.

Pełna profilaktyka - zdrowie pod kontrolą
Regularna kontrola stanu zdrowia dzięki 
nielimitowanemu i szybkiemu dostępowi do panelu 
badań.

Najważniejsi specjaliści bez skierowania
Ginekolog, Nefrolog, Urolog, Dermatolog, Laryngolog.

Gwarancja dostępności specjalistów
Ginekolog już w 48h, Laryngolog do 72h, Dermatolog 
do 5 dni!

Lekarz, pielęgniarka pod telefonem 24/7
Lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni 
udzielają porad przez całą dobę. Pacjenci mogą także 
uzyskać informacje o dyżurach szpitali.

Załóż z doradcą 
nową kartę Visa

Wejdź na
www.mediccentre.pl/sgbpakiety

Wybierz pakiet 
i uzupełnij dane

Zapłać 
nową kartą Visa

pn - pt 8:00-21:00 / sob - nd 10:00 - 18:00

Warianty Pakiet Podstawowy Pakiet Rozszerzony

Indywidualny 45 zł 135 zł

Partnerski 85 zł 220 zł

Rodzinny 139 zł 360 zł

Jak skorzystać?

1 2 3 4

Kontakt MedicCentre

Obsługę pakietów zapewnia

30 lat

2,5 mln

8000

placówek w całej 
Polsce

600 miast

5000

obsługiwanych w Polsce

doświadczenia w opiece 
medycznej

prywatnych pacjentów obsługują 
przychodnie Grupy LUX MED

760

dostępnych lekarzy

wspierającego personelu


