
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka zdrowotna  

dla Klientów RCU Krzepice 
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Oferta dla Klientów RCU Krzepice Pakiet Standardowy Pakiet Rozszerzony Pakiet Kompleksowy Pakiet Premium VIP 

Konsultacje specjalistów wariant podstawowy (POZ)  3 specjalistów 3 specjalistów 3 specjalistów 

Konsultacje lekarzy specjalistów 19 specjalistów  19 specjalistów 30 specjalistów 41 specjalistów 

Konsultacje specjalistów: psychiatra, psycholog, androlog, seksuolog, logopeda   5 specjalistów 5 specjalistów 

Zabiegi pielęgniarskie         

Konsultacje lekarzy dyżurnych  5 specjalistów 5 specjalistów 5 specjalistów 

Konsultacje profesorskie        
Zabiegi ambulatoryjne 45 świadczeń 45 świadczeń 76 świadczeń 92 świadczenia 

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi        

Dodatkowe zalecane szczepienia profilaktyczne    
p/ WZW, odkleszczowemu 

zapaleniu opon mózgowych, 
odrze, śwince, różyczce 

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania        
Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa 270 świadczeń 270 świadczeń 460 świadczeń 733 świadczenia 

Testy alergiczne  Testy skórne Testy skórne 
Testy skórne, płatkowe,  

z krwi 

Prowadzenie ciąży        
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia   3 specjalistów oraz badania 5 specjalistów oraz badania 

Fizjoterapia   20 zabiegów w roku 20 zabiegów w roku 

Wizyty domowe   tak tak 

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży    SU 300 000 (TU ALLIANZ) 

Indywidualny Opiekun Pacjenta z koordynacją terminów wizyt i procesu leczenia    Opiekun VIP 
Rabat 10% na usługi ambulatoryjne nie objęte zakresem  
w placówkach LUX MED i Medycyna Rodzinna         

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED         

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center         

Program ZDROWIE PIĘKNO HARMONIA         

Składka 

Typ Indywidualny 72zł 88zł 110zł 220zł 

Typ Rodzinny 208zł 255zł 308zł 616zł 
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   Typ Indywidualny  

– typ ubezpieczenia, w ramach którego ochroną 

ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny. 

 

 

   Typ Rodzinny  

– typ ubezpieczenia, w ramach którego ochroną 

ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny, 

Współmałżonek lub Partner życiowy oraz dzieci do 

ukończenia 26 roku życia. 
 

 

Atuty oferty 

1. Brak karencji na start opieki medycznej 

2. Brak ankiet medycznych 

3. Ubezpieczonym może być każdy do 70 roku życia 

4. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie deklaracji i opłacenie pierwszej składki 

5. Rezygnacja możliwa z końcem miesiąca kalendarzowego jednak brak możliwości 

ponownego przystąpienia do opieki medycznej w LUX MED przez 12 miesięcy 

6. Obsługa w placówkach własnych LUX MED i Partnerów  Medycznych na podstawie 

dowodu osobistego 

7. Indywidualny portal pacjenta, gdzie znajduje się historia leczenia oraz  istnieje 

możliwość umówienia wizyt u lekarza. Wyniki badań dostępne on-line. 

8. Mapka placówek realizujących usługi znajduje się na www.luxmed.pl 

 

 

 

Gdzie można skorzystać z opieki medycznej? 

Grupa LUX MED oferuje swoim Klientom dostęp do 85 placówek własnych i nawet 

ponad 1000 współpracujących w Polsce. Własne centra medyczne Grupy mieszczą się 

w dogodnych lokalizacjach w 18 miastach. Można do nich łatwo dotrzeć własnym 

środkiem lokomocji i komunikacją miejską. Placówki są funkcjonalne, przestronne, 

wygodne, wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz kąciki dla dzieci 

i miejsca parkingowe. Decydując się na współpracę z innymi placówkami, zawsze 

kierujemy się wysokimi standardami świadczonych usług. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak korzystać z usług? 

1. Świadczenia ubezpieczeniowe udzielane są w placówkach medycznych wskazanych 

przez LUX MED Ubezpieczenia. 

2. Termin wizyty lub badania w placówce własnej LUX MED (LUX MED i Medycyna 

Rodzinna) można zarezerwować za pośrednictwem: 

• Portalu Pacjenta na www.luxmed.pl, 

• ogólnopolskiej infolinii pod numerem 22 33 22 888. 

3. 24 godziny przed umówionym terminem wysyłamy SMS z przypomnieniem o wizycie. 

4. Wizytę można odwołać: 

• wysyłając SMS-a zwrotnego o treści „NIE”, 

• online: logując się do Portalu Pacjenta lub korzystając z formularza odwołanie 

rezerwacji na stronie www.luxmed.pl, 

• kontaktując się z infolinią pod numerem 22 33 22 888. 

5. W recepcji podczas każdej wizyty w placówce należy okazywać dowód tożsamości 

wraz z numerem PESEL – na tej podstawie odbywa się weryfikacja uprawnień. W celu 

ustalenia uprawnienia do świadczenia ubezpieczeniowego w niektórych placówkach 

wskazanych przez LUX MED Ubezpieczenia konieczne będzie dodatkowo okazanie 

e-Karty Pacjenta. E-Kartę Pacjenta można wydrukować z Portalu Pacjenta lub zabrać 

ze sobą w wersji mobilnej. 

6. Lekarze w placówkach własnych LUX MED mają dostęp do elektronicznej historii 

medycznej i zdjęć RTG z radiologii cyfrowej. Wyniki badań zleconych przez lekarza 

można odebrać online na Portalu Pacjenta. 

7. Wizytę w placówce współpracującej można zarezerwować dzwoniąc bezpośrednio do 

placówki, w której chcemy zarezerwować wizytę lub osobiście – podczas wizyty. 
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