
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołącz do grona pacjentów Medicover i zyskaj kompleksową 

opiekę medyczną dla siebie oraz Twojej rodziny.  

 

W ramach programów Niebieski, Złoty oraz Senior zapewniamy Ci różnorodne możliwości  

uzyskania porady medycznej: 

 

WIZYTA STANDARDOWA 

• na wizytę umów się za pomocą Portalu Pacjenta Medicover OnLine – www.medicover.pl 

• lub za pośrednictwem Centrum Kontaktu z Klientem dzwoniąc pod numer 500 900 500 
(poniedziałek – piątek 7.00-21.00, soboty, niedziele i święta 8.00-18.00) 

 

PORADY MEDYCZNE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU 

INTERNET (Medicover OnLine) 

• porozmawiaj z lekarzem korzystając z e-wizyty – czatu z lekarzem lub wideokonsultacji 

• zadaj pytanie lekarzowi po odbytej wizycie 

• wypełnij formularz i poproś o kontakt z Koordynatorem Opieki/ Pielęgniarką 

TELEFON 

• skorzystaj z Telefonicznej Porady Medycznej pod numerem 500 900 510 

• w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, zagrożenia życia lub zdrowia, skontaktuj się z Hot Line Medicover (całodobowa 

infolinia medyczna) dzwoniąc pod numer 500 900 999 

APLIKACJA MOBILNA 

Pobierz Aplikację Mobilną Medicover i zarządzaj swoim zdrowiem gdzie chcesz i kiedy chcesz. Umawiaj i odwołuj wizyty, sprawdzaj 

swoje wyniki badań lub zamawiaj recepty na stale przyjmowane leki. 

 

Twoja opinia jest dla nas ważna. Wszystkie opinie i sugestie na temat opieki możesz przesłać  

na adres Działu Obsługi Klienta: dok@medicover.pl  

 

 

www.medicover.pl              Centrum Obsługi Klienta, tel. 500 900 500 

OPIEKA 
MEDYCZNA 

DLA CIEBIE I TWOJEJ 

RODZINY 

http://www.medicover.pl/
mailto:dok@medicover.pl
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ZAKRES PAKIETÓW 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK 

 

• Pakiet Pojedynczy – dla pracownika 

• Pakiet Partnerski – dla pracownika i współmałżonka/ partnera życiowego pracownika albo dziecka pracownika lub partnera 

życiowego 

• Pakiet Rodzinny – dla pracownika i członków najbliższej rodziny pracownika, tj. współmałżonka/partnera życiowego oraz dzieci 

pracownika lub partnera życiowego 

 

Dołącz do nas! O szczegóły pytaj w Dziale HR. 

 Niebieski Złoty Senior 

Medycyna Pracy    

Hot Line Medicover – pilna pomoc medyczna 24/7    

Pogotowie Ratunkowe    

Coroczna wizyta profilaktyczna oraz badania w oparciu o Standard Profilaktyki Medicover    

Konsultacje i zabiegi pielęgniarskie, Kompleksowe zabiegi ambulatoryjne    

Nielimitowane konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: internisty, pediatry, lekarza medycyny 

rodzinnej 
   

Nielimitowane konsultacje lekarzy pomocy doraźnej ogólnej i pediatrycznej    

Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów (bez skierowania) - chirurga, dermatologa, ginekologa, 

laryngologa, kardiologa, okulisty, ortopedy, neurologa 
   

Nielimitowane konsultacje lekarzy pomocy doraźnej chirurgicznej i ortopedycznej    

Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów (po skierowaniu od lekarza pierwszego kontaktu) – poziom kompleksowy 

m.in.: alergolog, androlog, anestezjolog, angiolog, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, diabetolog, endokrynolog, foniatra, 

gastrolog, hematolog, hepatolog, immunolog, lekarz rehabilitacji, nefrolog, neonatolog, neurochirurg, onkolog, ortoptysta, 

patomorfolog, proktolog, pulmonolog, radiolog, reumatolog, rehabilitant, torakochirurg, lekarz medycyny podróży   

   

Konsultacje lekarzy specjalistów i terapie limitowane m.in.: psycholog, psychiatra, seksuolog, dietetyk, logopeda    

Kompleksowe badania diagnostyczne m.in.: specjalistyczne badania laboratoryjne (w tym: morfologia, glukoza, lipidogram, 

cholesterol, badania hepatologiczne i immunologiczne, markery, posiewy bakteryjne, testy alergologiczne z krwi, markery 

nowotworowe, zaawansowane badania hormonalne, badania genetyczne), biopsje, endoskopie, scyntygrafie, szeroki zakres 

RTG i USG, USG Doppler, event holter EKG, tomografie komputerowe, rezonans magnetyczny 

   

Szczepienia przeciwko grypie    

Prowadzenie ciąży    

Fizjoterapia oraz rehabilitacja lecznicza uzasadniona patologią zawodową    

Wizyty domowe oraz w miejscu zachorowania    

Chirurgia jednego dnia    

Opieka medyczna w podróży za granicą  Opieka 125  

Leczenie szpitalne (operacje i zabiegi z zakresu chirurgii, ginekologii, interny, kardiologii, laryngologii, neurochirurgii, 

okulistyki, ortopedii, pediatrii, urologii) 
   

Poród (siłami natury, drogą cesarskiego cięcia, znieczulenie)    

Profilaktyka stomatologiczna (raz w roku: przegląd stomatologiczny, usunięcie kamienia nazębnego)    

Stomatologia zachowawcza i chirurgiczna 15% zniżki 20% zniżki  

Pogotowie stomatologiczne    

Dostęp do placówek Medicover i Medi Partner, Dostęp do placówek współpracujących w całej Polsce    

 Składka Pracownika Składka Pracodawcy 

Programy z dostępem do placówek Medicover i CM Damiana 

Niebieski Pojedynczy --- 212,17 PLN 

Niebieski Partnerski --- 300,49 PLN 

Niebieski Rodzinny --- 461,76 PLN 

Złoty Pojedynczy 306,22 PLN 212,17 PLN 

Złoty Partnerski 293,84 PLN 300,49 PLN 

Złoty Rodzinny 247,87 PLN 461,76 PLN 

Programy z dostępem do placówek Medicover 

Senior do 75 rż 164,83 PLN --- 

Senior do 85 rż 264,06 PLN --- 


