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Wystawcą Karty Podarunkowej Enel-Med, zwanej dalej „Kartą” jest Centrum Medyczne Enel-Med S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000275255, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 23.566.900,00 zł, NIP: 5242593360.
Karta jest znakiem legitymacyjnym, uprawniającym jej posiadacza do skorzystania z usług medycznych w ramach
pakietów przypisanych do danego rodzaju Karty.
Karty są wydawane w systemie przedpłaconym.
Karty można nabywać w oddziałach własnych Centrum Medycznego Enel–Med S.A., oraz w ofercie skierowanej do
klientów biznesowych.
Warunkiem skorzystania z usług medycznych wchodzących w skład nabytego pakietu jest wykazanie uprawnienia do
skorzystania z tych usług, co może nastąpić w szczególności przez okazanie Karty przed realizacją każdej usługi.
Po rozpoczęciu korzystania z usług objętych Kartą przez osobę uprawnioną Karta nie może być przekazywana osobom
trzecim. Karta może być użytkowana tylko przez jedną osobę uprawnioną.
W ramach pakietu przysługującego osobie uprawnionej na podstawie Karty, dopuszczalne jest skorzystanie z każdej
z usług medycznych objętych pakietem w ilościach określonych w zakresie pakietu.
Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach Karty jest uprzednie umówienie wizyty bezpośrednio
w oddziale Centrum Medycznego Enel-Med lub telefonicznie pod ogólnopolskim numerem Call Center nr tel. 22 23
07 007.
Karty obejmują usługi w następujących pakietach:
I.
Pakiet „Profilaktyka zdrowia”: morfologia z rozmazem automatycznym, mocz - badanie ogólne, glukoza,
kreatynina w surowicy, lipidogram, ALT Transaminaza, AST Transaminaza, TSH, USG jamy brzusznej,
konsultacja internisty. Możliwość jednorazowego skorzystania z każdej z usług.
II.
Pakiet „Zdrowa kobieta”: USG piersi, USG narządu rodnego transwaginalne, cytologia, konsultacja
ginekologa. Możliwość jednorazowego skorzystania z każdej z usług.
Pakiet „Zdrowy mężczyzna”: morfologia z rozmazem automatycznym, badania ogólne moczu, glukoza,
kreatynina w surowicy, kwas moczowy w surowicy, lipidogram, mocznik w surowicy, ALT transaminaza,
AST Transaminaza, TSH, PSA całkowity, USG jąder lub prostaty, konsultacja internisty. Możliwość
jednorazowego skorzystania z każdej z usług.
III.
Pakiet „Zdrowe dziecko”: 3 konsultacje pediatryczne lub specjalistów dziecięcych oraz pakiet 15% zniżek
na badania laboratoryjne (zniżki obowiązują w okresie korzystania z karty). Pakiet nie obejmuje konsultacji
profesorskich.
Szczegółowy zakres konsultacji dostępnych w ramach pakietu: pediatry, alergologa dziecięcego, chirurga
dziecięcego, dermatologa dziecięcego, diabetologa dziecięcego, dietetyka dziecięcego, endokrynologa
dziecięcego, gastrologa dziecięcego, ginekologa dziecięcego, kardiologa dziecięcego, laryngologa
dziecięcego, nefrologa dziecięcego, neurochirurga dziecięcego, neurologa dziecięcego, okulisty dziecięcego,
ortopedy dziecięcego, psychiatry dziecięcego, pulmonologa dziecięcego, urologa dziecięcego
IV.
Pakiet „5 konsultacji”: 5 dowolnych konsultacji specjalistycznych. Pakiet nie obejmuje konsultacji
profesorskich. Szczegółowy zakres konsultacji dostępnych w ramach pakietu:
alergologa, alergologa dziecięcego, alergologa-laryngologa, anestezjologa, audiologiczna i foniatryczna,
chirurga bariatry, chirurga dziecięcego, chirurga naczyniowego, chirurga ogólnego, chirurga onkologa,
chirurga plastyka, dermatologa, dermatologa dziecięcego, diabetologa, diabetologa dziecięcego, dietetyka,
dietetyka dziecięcego, endokrynologa, endokrynologa dziecięcego, gastrologa, gastrologa dziecięcego,
geriatry, ginekologa, ginekologa dziecięcego, ginekologa-endokrynologa, ginekologa-onkologa,
hematologa, hepatologa, hipertensjologa, internisty, kardiologa, kardiologa dziecięcego, konsultacja w
poradni sarkoidozy, laryngologa, laryngologa dziecięcego, lekarza chorób zakaźnych, lekarza medycyny
estetycznej, lekarza medycyny rodzinnej, lekarza medycyny sportowej, lekarza medycyny tropikalnej,
lekarza rehabilitacji, nefrologa, nefrologa dziecięcego, neurochirurga, neurochirurga dziecięcego, neurologa,
neurologa dziecięcego, neuropsychologiczna, okulisty, okulisty dziecięcego, ortopedy, ortopedy dziecięcego,

pediatry, proktologa, psychiatry, psychiatry dziecięcego, pulmonologa, pulmonologa dziecięcego,
reumatologa, urologa, urologa dziecięcego
Konsultacje z zakresu stomatologii: chirurgiczna, implantologiczna, ortodontyczna, periodontologiczna,
protetyczna, stomatologiczna. Konsultacja stomatologiczna może zostać pogłębiona o diagnostykę RTG
(pantomogram lub telerentgenogram). O konieczności wykonania decyduje stomatolog podczas konsultacji.
V.
Pakiet „3 konsultacji”: 3 dowolne konsultacje specjalistyczne. Pakiet nie obejmuje konsultacji profesorskich.
Szczegółowy zakres konsultacji dostępnych w ramach pakietu:
alergologa, alergologa dziecięcego, alergologa-laryngologa, anestezjologa, audiologiczna i foniatryczna,
chirurga bariatry, chirurga dziecięcego, chirurga naczyniowego, chirurga ogólnego, chirurga onkologa,
chirurga plastyka, dermatologa, dermatologa dziecięcego, diabetologa, diabetologa dziecięcego, dietetyka,
dietetyka dziecięcego, endokrynologa, endokrynologa dziecięcego, gastrologa, gastrologa dziecięcego,
geriatry, ginekologa, ginekologa dziecięcego, ginekologa-endokrynologa, ginekologa-onkologa,
hematologa, hepatologa, hipertensjologa, internisty, kardiologa, kardiologa dziecięcego, konsultacja w
poradni sarkoidozy, laryngologa, laryngologa dziecięcego, lekarza chorób zakaźnych, lekarza medycyny
estetycznej, lekarza medycyny rodzinnej, lekarza medycyny sportowej, lekarza medycyny tropikalnej,
lekarza rehabilitacji, nefrologa, nefrologa dziecięcego, neurochirurga, neurochirurga dziecięcego, neurologa,
neurologa dziecięcego, neuropsychologiczna, okulisty, okulisty dziecięcego, ortopedy, ortopedy dziecięcego,
pediatry, proktologa, psychiatry, psychiatry dziecięcego, pulmonologa, pulmonologa dziecięcego,
reumatologa, urologa, urologa dziecięcego
Konsultacje z zakresu stomatologii: chirurgiczna, implantologiczna, ortodontyczna, periodontologiczna,
protetyczna, stomatologiczna. Konsultacja stomatologiczna może zostać pogłębiona o diagnostykę RTG
(pantomogram lub telerentgenogram). O konieczności wykonania decyduje stomatolog podczas konsultacji.
VI.
Pakiet „Zdrowy kręgosłup”: 5 masaży kręgosłupa po 30 minut.
VII.
Pakiet „Zdrowe serce”: lipidogram, echo serca, EKG spoczynkowe z opisem lekarskim, konsultacja
kardiologa. Możliwość jednorazowego skorzystania z każdej z usług.
VIII.
Pakiet „Zdrowa tarczyca”: morfologia z rozmazem automatycznym, TSH, USG tarczycy, konsultacja
endokrynologa. Możliwość jednorazowego skorzystania z każdej z usług.
IX.
Pakiet „FIT”: konsultacja dietetyka z opracowaniem diety indywidualnej na 14 dni.
X.
Pakiet „Senior”: morfologia z rozmazem automatycznym, OB, mocz - badanie ogólne, glukoza, kreatynina
w surowicy, lipidogram, mocznik w surowicy, ALT Transaminaza, EKG spoczynkowe z opisem lekarskim,
konsultacja internisty. Możliwość jednorazowego skorzystania z każdej z usług.
XI.
Pakiet „Profilaktyka stomatologiczna 0-7”: dwa zabiegi ręcznego oczyszczania zębów i fluoryzacji.
XII.
Pakiet
„Profilaktyka
stomatologiczna
8+”:
dwa
zabiegi
higieny
stomatologicznej
(skaling+piaskowanie+fluoryzacja zębów).
XIII.
„Pakiet stomatologiczny complex”: bezpłatne konsultacje stomatologiczne (implantologiczna, protetyczne,
ortodontyczne, chirurgiczne, periodontologiczne, estetyczne) z diagnostyką RTG, bezpłatny przegląd z
diagnostyka RTG, 30% zniżki na rtg stomatologiczne w trakcie leczenia (ze skierowaniem od stomatologa
E-M), 20% zniżki na higienę stomatologiczną, 15% zniżki na leczenie zachowawcze i endodontyczne ze
znieczuleniem, 10% zniżki na leczenie stomatologiczne specjalistyczne (chirurgiczne, implantologiczne,
protetyczne, ortodontyczne, estetyczne, periodontologiczne), 2800 zł za Implant Straumann/Astra. Karta
„Pakiet stomatologiczny complex” uprawnia do skorzystania z usług wiele razy w dacie ważności karty. 10
% zniżka na leczenie stomatologiczne specjalistyczne, nie uwzględnia kosztów materiałowych użytych do
zabiegów.
10. Karty „Zdrowe dziecko”, „5 konsultacji” oraz „3 konsultacje” przeznaczone są także dla dzieci (0-18 r. ż.), a ich
realizacja może się odbywać się u specjalistów dziecięcych. Karta „Profilaktyka stomatologiczna 8+” przeznaczona
jest dla osób powyżej 8 r.ż., „Karta profilaktyka stomatologiczna 0-7” przeznaczona jest dla osób do 7 r.ż., Karta
„Pakiet stomatologiczny complex” przeznaczony jest dla osób w każdym wieku. Pozostałe Karty przeznaczone są dla
osób dorosłych (powyżej 18 r. ż.).
11. Enel-Med zastrzega możliwość wyłączenia niektórych lekarzy z realizacji usług w ramach pakietu. Przed
wykupieniem Karty należy upewnić się, że wybrany przez Pacjenta lekarz będzie realizował konsultacje w ramach
wybranego pakietu.

12. Realizacji usług medycznych na podstawie Karty można dokonać jedynie w niżej wymienionych oddziałach własnych
Centrum Medycznego Enel-Med S.A:
 Warszawa, Oddział Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
 Warszawa, Oddział Atrium, al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
 Warszawa, Oddział Blue City, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
 Warszawa, Oddział Centrum, al. Solidarności 128, 01-195 Warszawa
 Warszawa, Oddział Domaniewska, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
 Warszawa, Oddział Galeria Północna, ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa
 Warszawa, Oddział Promenada, ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa
 Warszawa, Oddział Przyokopowa, Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
 Warszawa, Oddział Postępu, ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
 Warszawa, Oddział Puławska, ul. Puławska 326, 02-819 Warszawa
 Warszawa, Oddział Ursus, ul. Aleksandra Prystora 8, 02-497 Warszawa
 Warszawa, Oddział Wilanów, Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa
 Warszawa, Oddział Zacisze, ul. Gilarska 86C, 03-589 Warszawa
 Katowice, Oddział Chorzowska, ul. Chorzowska 152, 40-101 Katowice
 Katowice, Oddział Ligocka, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
 Wrocław, Oddział Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
 Wrocław, Oddział Szczytnicka, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław
 Wrocław, Oddział West Gate, Lotnicza 12, 54-155 Wrocław
 Kraków, Oddział Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 31-154 Kraków
 Kraków, Oddział Klimeckiego, Klimeckiego 1, 30-705 Kraków
 Gdynia, Oddział Alfa Plaza, ul. Stefana Batorego 28/32, 81-366 Gdynia
 Gdańsk, Oddział Grunwaldzka, al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk
 Poznań, Oddział Kupiec Poznański, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
 Łódź, Oddział Manufaktura, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź
 Tarnowo Podgórne, Oddział Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne
 Sochaczew, Oddział Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 14, 96-500 Sochaczew
- pod warunkiem, że wybrana usługa jest dostępna w danym oddziale. Lista usług dostępnych w poszczególnych
oddziałach jest dostępna na stronie www.cm.enel.pl.
13. Wybór lokalizacji przypisanej do Karty determinuje miejsce jej realizacji – karty będą realizowane w dowolnych
placówkach w miejscowości którą wybrano w momencie zakupu (lub w obrębie Trójmiasta, jeśli jako miejsce zakupu
wybrano Gdańsk lub Gdynię).
14. Usługi wchodzące w skład pakietu objętego Kartą można zrealizować w terminie roku od daty zakupu Karty.
Wyjątkiem jest Karta „3 konsultacje”, którą można zrealizować w terminie do 6 miesięcy od daty zakupu Karty. Data
zakupu umieszczona jest na Karcie.
15. Koszty usług nie zrealizowanych w terminach określonych w pkt. 14 wchodzące w skład pakietu objętego Kartą nie
mogą być zamienione na inne usługi medyczne ani na środki pieniężne.
16. Rabaty związane z Kartą nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez Centrum Medyczne EnelMed S.A.
17. Usługi medyczne objęte Kartą realizowane są bez skierowania.
18. Reklamacje dotyczące Kart można zgłaszać telefonicznie w oddziałach własnych Enel-Med. S.A, korespondencyjnie
(na adres podany w pkt 1), drogą elektroniczną (na adres: karty.prezentowe@enel.pl) bądź osobiście w miejscu, gdzie
nabyto Kartę. Reklamacje o charakterze niemedycznym będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.
19. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami
Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy
konsumentów nie dotyczą Konsumentów.

