Najczęściej zadawane pytania
Jak wykupić pakiet opieki medycznej?
 Wybierz pakiet usług medycznych, który odpowiada potrzebom Twoim i Twojej
Rodziny
 Wypełnij i prześlij na adres MODUS email:mwojtysiak@modusbroker.pl lub
pocztą na adres: ul. Gałeckiego 14 96-100 Skierniewice- Deklarację
Przystąpienia
 Do 15 dn. m-ca opłać składkę na wskazany rachunek bankowy
 Od 1 dn. m-ca następnego korzystaj z opieki medycznej

Kontakt: Magdalena Wojtysiak , mwojtysiak@modusbroker.pl, tel/ 667/911 667
Rafał Trębski
rtrebski@modusbroker.pl,tel. 609/ 488 225

Czy na wizytę u specjalisty muszę mieć skierowanie ?
 Nie, do lekarzy 24 specjalności takich jak, ortopeda, chirurg, kardiolog, okulista,
internista, endokrynolog itp. Umawiasz się bez skierowania
Czy konsultacje specjalistów są limitowane ?
 Poza psychiatrą, psychologiem, andrologiem, seksuologiem, logopedą nie ma
limitów
Jak umówić się na wizytę w centrach medycznych Grupy LUX MED?



Termin wizyty lub badania umawiasz przez:
infolinię dostępną dla Pacjentów , pod numerem: 22 33 22 888



internet po zalogowaniu się na stronie www.luxmed.pl do Portalu

Program opieki medycznej

Pacjenta. Dostęp do Portalu Pacjenta można aktywować samodzielnie
 lub podczas wizyty w placówce medycznej
Jak umówić się na wizytę w placówkach partnerskich?
 telefonicznie - dzwoniąc bezpośrednio do placówki partnerskiej, w której chcesz
zarezerwować wizytę
 osobiście - podczas wizyty w placówce partnerskiej
Co jest potrzebne, aby skorzystać z usługi w placówce?


W recepcji, podczas każdej wizyty w placówce należy okazywać dowód
tożsamości ze zdjęciem. Weryfikacja uprawnień odbywa się na podstawie
okazanego dokumentu tożsamości wraz z numerem PESEL

Jakie są ceny pakietów?
Zakres opieki

bez dopłaty

z dopłatą

Pakiet Twoja
Opieka
Kompleksowa
bez dopłaty

54

37

105

81

136

107

72

204

156

271

180

119

336

256

452

Pakiet Twoja Opieka
bez dopłaty

Indywidualny
Partnerski
(Ubezpieczony oraz jego
Małżonek lub Partner
lub1 Dziecko do 25 r.ż.)
Rodzinny (Ubezpieczony
oraz jego: Małżonek lub
Partner i Dzieci do 25 r.ż.

z dopłatą

Pakiet Twoja Opieka
Rozszerzona

Szanowni Państwo,
naszą ambicją jest aby Państwo cieszyli się dobrym zdrowiem.
Chcąc nieustannie promować zdrowy styl życia, z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce
program opieki medycznej realizowany w 80 placówkach Grupy LUX MED i 1200 Placówkach
Partnerskich w całej Polsce. Pakiety medyczne obejmują konsultacje lekarzy specjalistów, bez
skierowań, szczepienia, wizyty domowe oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne wraz z RTG,
USG, tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym. Znajdziecie w pakietach także: testy
alergiczne, zabiegi ambulatoryjne, stomatologię i rehabilitację.
Dla kogo pakiet medyczny?



Dla Rodzin z dziećmi do 25 r.ż.
Dla Osób, które nie ukończyły 70 lat

Zdrowie nie jest nam dane na zawsze. Regularne konsultacje i szybka diagnostyka umożliwiająca
postawienie diagnozy i podjęcie leczenia. To najlepszy sposób by utrzymać sprawność na
najwyższym poziomie.

Z wyrazami szacunku
Leokadia Trębska
Prezes Zarządu KB Modus
tel.603/644 142

Pakiet Twoja Opieka Podstawowa

Pakiet Twoja Opieka Rozszerzona

Zakres opieki zdrowotnej
bez dopłaty

z dopłatą

Podstawowe konsultacje specjalistów (internista, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra)

✔

dopłata 20 zł

Konsultacje specjalistów wariant I (9 lekarzy specjalistów w zakresie: chirurgii ogólnej, ginekologii,
laryngologii, neurologii, okulistyki, urologii; pacjenci do 18 r.ż.: chirurgii, ginekologii (od 16 r.ż.), neurologii)

✔

dopłata 20 zł

Konsultacje specjalistów wariant II (24 lekarzy specjalistów) w zakresie: alergologii, chirurgii ogólnej,
dermatologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii, hematologii, kardiologii,
laryngologii, nefrologii, neurologii, pacjenci do 18 r.ż.: chirurgii, okulistyki, onkologii, ortopedii, pulmonologii,
proktologii, reumatologii, urologii; ginekologii (od 16 r.ż.), neurologii, okulistyki, ortopedii
podstawowy (3 lekarzy specjalistów) w zakresie: interny, medycyny rodzinnej, pediatrii
Konsultacje specjalistów wariant III (44 lekarzy specjalistów) w zakresie: alergologii, chirurgii ogólnej,
dermatologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii, ginekologii-endokrynologii,
hematologii, kardiologii, laryngologii, nefrologii, neurologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, proktologii,
pulmonologii, reumatologii, urologii, chirurgii naczyniowej, onkologii, chorób zakaźnych, hepatologii,
immunologii, neurochirurgii, rehabilitacji medycznej; pacjenci do 18 r.ż.: chirurgii, ginekologii (od 16 r.ż.),
neurologii, okulistyki, ortopedii, laryngologii, alergologii, dermatologii, endokrynologii, kardiologii, nefrologii,
pulmonologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, urologii

bez dopłaty

z dopłatą

✔

dopłata 20 zł

✔

dopłata 20 zł

Pakiet Twoja
Opieka
Kompleksowa
bez dopłaty

✔

✔

Konsultacje psychiatra, psycholog, androlog, seksuolog, logopeda , dietetyka (3 w roku łącznie)

✔

dopłata 20 zł

✔

Zabiegi ambulatoryjne wariant I (46 świadczeń) pielęgniarskie, ogólnolekarskie, chirurgiczne,
laryngologiczne, okulistyczne, ginekologiczne, znieczulenia miejscowe

46 świadczeń

46 świadczeń

55 świadczeń

55 świadczeń

76 świadczeń

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi wraz z konsultacją kwalifikującą i kosztem preparatu

✔

20 zł

✔

20 zł

✔

54 badania

54 badania z
dopłatą 15 zł lub 50
zł za wybrane
badanie

270 badań

270 badań z
dopłatą 15 zł lub
50 zł za wybrane
badanie

460 badań

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa:

Rehabilitacja (Fizjoterapia ) 216 świadczeń) rehabilitacja narządu ruchu, 10 zabiegów
fizykoterapeutycznych w ciągu roku i 3 kinezyterapeutyczne w ciągu roku
Stomatologia wariant II (50% rabat w sieci LUX MED na profilaktykę, stomatologię zachowawczą, RTG,
znieczulenie, konsultacje specjalistyczne, bezpłatny przegląd stomatologiczny raz w roku, rabat 20% na usługi
ortodontyczne i protetyczne,10% na usługi implantologiczne
Wizyty domowe wariant I (3 wizyty w ciągu roku w miejscu zamieszkania z powodu nagłego zachorowania
z zakresu interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej)
Dostępne w pakiecie Placówki Medyczne: Grupa LUX MED: 80 placówek w Polsce a także Sieć
Partnerskich Przychodni w kraju. Łącznie dostępnych:

1200 Placówek
Medycznych

500 Placówek
Medycznych

13 zabiegów
/rok

13 zabiegów
/rok
z dopłatą

30
zabiegów/rok

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1200 Placówek
Medycznych

500 Placówek
Medycznych

1200 Placówek
Medycznych

