
 
 

 
 

 

O MEDI CARE 
 

Medi-care to sprawdzony program opieki zdrowotnej, opracowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń 
InterRisk S.A. Vienna Insurance Group i Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.  
 

Jeśli poszukujesz specjalistycznej opieki medycznej w atrakcyjnej cenie możliwej do zrealizowania na 
terenie całego kraju zapoznaj się z ofertą pakietów SILVER BASIC i SILVER.  
 

DLACZEGO MEDI CARE? 
 

Dzięki medi-care możesz zadbać w najlepszy sposób o zdrowie swoje i swoich biskich.   
 

Ubezpieczenie w ramach poszczególnych wariantów obejmuje: 
 

• opiekę doświadczonych lekarzy w sieci 1500 placówek medycznych ENEL-MED 

• nielimitowany i szybki dostęp do specjalistów 

• szeroki zakres badań laboratoryjnych  

• diagnostykę z możliwością wykonania wysokospecjalistycznych badań 

• infolinię medyczną – 24 h  

• pomoc doraźną – czynną 7 dni w tygodniu 

 
JAK TO DZIAŁA? 

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia jest szybkie i proste. Wystarczy, że podpiszesz polisę, opłacisz składkę i 
możesz korzystać z abonamentu medycznego*. Medi-care w wariancie SILVER BASIC i SILVER dostępny 
jest dla osób do 65 roku życia i możliwy do zrealizowania na terenie całego kraju.  

 
 
 



 
 

WARIANTY UBEZPIECZENIA MEDI-CARE   

SILVER BASIC SILVER 

Infolinia medyczna 24h Infolinia medyczna 24h 

Konsultacje w zakresie 10 specjalności – 
internista, dermatolog, kardiolog, ginekolog, 

laryngolog, okulista, ortopeda, medycyny 
rodzinnej, pediatra, urolog 

Szeroki zakres specjalistów dla dorosłych i 
dzieci – 23 specjalności lekarskich 

 

Badania laboratoryjne ponad 70 Badania laboratoryjne ponad 120 

 RTG w szerokim zakresie 

 

USG w szerokim zakresie m.in. USG 
ginekologiczne, płodu, ortopedyczne, 

Doppler USG 

 Szeroki zakres badań diagnostycznych 

 Szczepienie przeciw grypie 

Zabiegi pielęgniarskie – iniekcje, wykonanie 
szczepienia i inne 

Zabiegi pielęgniarskie – iniekcje, wykonanie 
szczepienia i inne 

 
Wizyty domowe – 5 w ciągu roku na 

ubezpieczonego 

Przegląd stomatologiczny Przegląd stomatologiczny 

Leczenie stomatologiczne z  15% zniżką Leczenie stomatologiczne z  15% zniżką 

Zniżka 10% na usługi poza ubezpieczeniem Zniżka 10% na usługi poza ubezpieczeniem 
 

STANDARDOWE CENY UBEZPIECZENIA MEDI-CARE 

STANDARDOWE CENY UBEZPIECZENIA MEDI-CARE SILVER BASIC SILVER 
Cena ubezpieczenie indywidualnego 80,00 zł 149,00 zł 

Cena ubezpieczenia rodzinnego – dla 2 osób (ubezpieczony i 
małżonek/partner lub ubezpieczony i jego dziecko) 160,50 zł 300,50 zł 

Cena ubezpieczenia rodzinnego – powyżej 2 osób 
(ubezpieczony i małżonek/partner oraz ich dzieci) 

249,00 zł 400,00 zł 

*data aktywacji pakietu jest pierwszym dniem miesiąca przypadającego po dacie zarejestrowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Vienna 
Insurance Group i Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. poprawnie wypełnionego wniosku oraz uiszczenia przez klienta opłaty za pierwszy okres płatności. 
 



 
 
 


