Pakiety Opieki Medycznej dla Firm
Więcej na www.medpakiety.pl

Wariant Pomarańczowy

24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
3 lekarzy pierwszego kontaktu - do 24h - bez limitu
7 lekarzy specjalistów - do 5 dni - bez limitu - bez skierowań
25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach partnerskich - na usługi poza wariantem
usługi pielęgniarskie
22 rodzaje badań laboratoryjnych
6 zakresów badań diagnostycznych

49 zł

indywidualny

zobacz
98
zł
partnerski

123
zł
rodzinny

www.omsignum.pl/pomaranczowy

Poznaj wygodę i unikalne zalety pakietów SIGNUM - poświęć tylko 7 minut, by spośród aż 6 różnych zakresów Opieki Medycznej,
wybrać ten skrojony na miarę Twoich potrzeb. Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać Ty i Twoja Firma dzięki różnorodnym
usługom, licznym zniżkom oraz darmowym szczepieniom, zawartym w cenie pakietu. Otwórz się na pozytywne zmiany, jakie dla
Twojej Firmy może wnieść zadowolenie Twoich Pracowników z solidnej opieki lekarskiej o światowych standardach.

24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
3 lekarzy pierwszego kontaktu - do 24h - bez limitu
7 lekarzy specjalistów - do 5 dni - bez limitu - bez skierowań
25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach partnerskich - na usługi poza wariantem
prowadzenie ciąży
24h pomoc ambulatoryjna
proﬁlaktyczny przegląd stanu zdrowia
usługi pielęgniarskie
22 rodzaje badań laboratoryjnych
6 zakresów badań diagnostycznych
50% zniżki na szczepienia p/grypie w placówkach POLMED
20 % zniżki na leczenie stomatologiczne w w placówkach POLMED
61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia - do kwoty 500 zł bezpłatnie
24h transport medyczny na terenie kraju: 10 % zniżki
indywidualny
partnerski

59 zł

zobacz

118 zł 148
zł
rodzinny

www.omsignum.pl/niebieski

Wariant Niebieski

24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
3 lekarzy pierwszego kontaktu - do 24h - bez limitu
24 lekarzy specjalistów - do 5 dni - bez limitu - bez skierowań
25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach partnerskich - na usługi poza wariantem
prowadzenie ciąży
testy alergiczne i odczulanie z lekiem pacjenta
24h pomoc ambulatoryjna
proﬁlaktyczny przegląd stanu zdrowia
usługi pielęgniarskie
22 rodzaje badań laboratoryjnych
6 zakresów badań diagnostycznych
bezpłatne szczepienia p/grypie: konsultacja, iniekcja, szczepionka
20 % zniżki na leczenie stomatologiczne w w placówkach POLMED
61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia - do kwoty 550 zł bezpłatnie
24h transport medyczny na terenie kraju: 10 % zniżki
indywidualny
partnerski

69 zł

zobacz

138 zł 173
zł
rodzinny

www.omsignum.pl/srebrny

Wariant Srebrny

24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
3 lekarzy pierwszego kontaktu - do 24h - bez limitu
24 lekarzy specjalistów - do 5 dni - bez limitu - bez skierowań
25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach partnerskich - na usługi poza wariantem
prowadzenie ciąży
testy alergiczne i odczulanie z lekiem pacjenta
całodobowe wizyty domowe
24h pomoc ambulatoryjna
proﬁlaktyczny przegląd stanu zdrowia
usługi pielęgniarskie
22 zakresy badan laboratoryjnych - 230 rodzajów
25 zakresów badań diagnostycznych
bezpłatne szczepienia p/grypie: konsultacja, iniekcja, szczepionka
stomatologia: bezpłatne usuwanie kamienia nazębnego, lakowanie zębów bezpłatnie, 20 % zniżki
na leczenie stomatologiczne w placówkach POLMED
9 zakresów zabiegów rehabilitacyjnych: 20 zabiegów w roku
61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia - do kwoty 600 zł bezpłatnie
bezpłatny 24h transport medyczny na terenie kraju- do 200 km + 10 % zniżki
indywidualny
partnerski

99 zł

Pakiet Indywidualny - dla jednej osoby

zobacz

www.omsignum.pl/zloty

Wariant Złoty

198 zł 248
zł
rodzinny

Pakiet Rodzinny - współmałżonek/partner oraz ich wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia
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Pakiety Opieki Medycznej dla Firm
24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
3 lekarzy pierwszego kontaktu - do 24h - bez limitu
24 lekarzy specjalistów - do 5 dni - bez limitu - bez skierowań
psychiatra, psycholog (4 wizyty w roku)
konsultacje profesorskie
25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach partnerskich - na usługi poza wariantem
prowadzenie ciąży
testy alergiczne i odczulanie z lekiem pacjenta
całodobowe wizyty domowe
24h pomoc ambulatoryjna
proﬁlaktyczny przegląd stanu zdrowia
roczny bilans stanu zdrowia
usługi pielęgniarskie
22 zakresy badan laboratoryjnych - 230 rodzajów
25 zakresów badań diagnostycznych
bezpłatne szczepienia p/grypie: konsultacja, iniekcja, szczepionka
bezpłatne szczepienia p/WZW typu B
stomatologia: bezpłatne usuwanie kamienia nazębnego, lakowanie zębów bezpłatnie, 20 % zniżki
na leczenie stomatologiczne w placówkach POLMED
9 zakresów zabiegów rehabilitacyjnych: 40 zabiegów w roku
61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia - do kwoty 650 zł bezpłatnie
bezpłatny 24h transport medyczny na terenie kraju- do 300 km + 10 % zniżki
indywidualny
partnerski

zobacz

www.omsignum.pl/platynowy

Wariant Platynowy

139 zł 278 zł 349
zł
rodzinny

Kontakt:
Krzysztof Abramek, tel. 600 437 184, krzysztofabramek@medpakiety.pl
www.medpakiety.pl

>>> więcej

Bezpłatna umowa o świadczeniu usług medycyny pracy, możliwość obniżenia
kosztów firmy dzięki tańszym wizytom i badaniom
Zobacz: www.medpakiety.pl
Pakiet Indywidualny - dla jednej osoby

Pakiet Rodzinny - współmałżonek/partner oraz ich wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia
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