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Prywatna opieka medyczna dla każdego

Stowarzyszenie zostało założone w roku 2015 i od tego

czasu nieprzerwanie działa na rzecz poprawy stanu zdrowia

swoich Członków, pomaga zapewnić najlepsze

zabezpieczenie życia i zdrowia całym Rodzinom Członków

oraz organizuje ogólnopolską strukturę Partnerów

wspierających Stowarzyszenie, którym również zależy na

zapewnieniu jak najlepszych benefitów i usług mających na

celu poprawę jakości życia i stanu zdrowia zrzeszonych

Członków.

Tomasz Nagraba, 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia dla Zdrowia i Życia



Galopujące ceny produktów i usług,

związane z krajową inflacją, jak

i czynnikami makroekonomicznymi dotyczą

także pakietów medycznych. Skłoniło nas to

do aktywnego poszukiwania nowych

rozwiązań w dziedzinie prywatnej opieki

medycznej. Dywersyfikacja oferty, zarówno

cenowa, jak i zakresowa, pozwoli na dobór

optymalnego rozwiązania dla każdego

z członków stowarzyszenia. Bo nawet

w trudniejszych czasach zdrowie mamy

jedno i ze skutecznej opieki medycznej nie

warto rezygnować.

Prywatna opieka medyczna 

dla każdego



Enel–Med to grupa medyczna działająca od 1993

i oferująca kompleksowe usługi z zakresu prywatnej

opieki medycznej na terenie całego kraju.

Usługi są świadczone zarówno w oparciu o placówki

własne Enel–Med, jak i poprzez placówki

współpracujące zlokalizowane w całym kraju. Jedno jest

pewne – jako klient Enel – Med możesz się spodziewać

wysokiej jakości usług medycznych, zarówno konsultacji

specjalistycznych, badań diagnostycznych i zabiegów.

Wszystko po to, aby nasi klienci mieli szybki dostęp do

wysokiej jakości opieki medycznej. Bo szybkość i jakość

często decydują o stanie naszego zdrowia. Jeśli chcesz

poznać Enel–Med bliżej to zapraszamy na stronę

internetową: https://enel.pl

Prywatna opieka medyczna Enel - Med

https://enel.pl/


W ramach poszczególnych pakietów usług członkowie

Stowarzyszenia mają dostęp w preferencyjnej cenie do

szerokiego zakresu usług medycznych:

Prywatna opieka medyczna Enel - Med

✓ Specjalistyczne konsultacje lekarskie 

dla dorosłych i dzieci

✓ Badania laborlatoryjne

✓ Diagnostyka obrazowa

✓ Zabiegi 

✓ Rehabilitacja

✓ Szpital

✓ Stomatologia

✓ Szczepienia

✓ Programy profilaktyki zdrowotnej



Dlaczego warto zadbać o zdrowie z Enel – Med?

✓ Szeroki dostęp do placówek medycznych w całej Polsce (42 placówki Enel-Med i 1600 placówek 

partnerskich)  

✓ Konsultacje lekarskie dla dzieci i dorosłych bez skierowań 

✓ Gwarantowany czas dostępu do poszczególnych usług medycznych z pakietu (pediatra, internista i lekarz 

POZ dostępny w ciągu 24h, pozostali lekarze specjaliści dostępni w terminie od 4 do 8 dni roboczych) 

✓ Telefoniczny dyżur pielęgniarski 

24h na dobę i 7 dni w tygodniu

✓ Portal klienta i aplikacja mobilna 

do sprawnego korzystania z pakietu 

Enel-Med



Dlaczego warto zadbać o zdrowie z Enel – Med?

✓ Swoboda leczenia – gwarantowana kwota na usługi medyczne u Twojego ulubionego specjalisty poza 

siecią Enel-Med

✓ Call Center dostępne 7 dni w tygodniu 

✓ Program 24h dla zdrowia –

kompleksowa diagnostyka stanu zdrowia 

i ustalenie dalszej ścieżki postepowania 

leczniczego. W ramach programu: 

lekarz prowadzący, 

konsultacje u lekarzy specjalistów 

i kilkadziesiąt badań lekarskich w celu uzyskania pełnego obrazu zdrowia pacjenta

✓ Szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej 



5 pakietów Enel – Med do wyboru

Dzięki 5 pakietom usług każdy członek Stowarzyszenia znajdzie taki, który w optymalny sposób zaspokoi potrzeby jego i jego 

bliskich:  Classic, Optimum, Premium, VIP, Senior

Wszystkie pakiety (poza Seniorem) dostępne są w 3 wariantach: 

✓ Indywidualny (Członek Stowarzyszenia) 

✓ Partnerski (Członek Stowarzyszenia + Małżonek/Partner lub 1 Dziecko)

✓ Rodzinny (Członek Stowarzyszenia + Małżonek/Partner + Dzieci)

Pakiet Senior dostępny w wariancie indywidualnym



Zakres pakietów











Jak przystąpić do prywatnej opieki medycznej w 

Enel - Med?

Skontaktuj się z nami mailowo lub 

telefonicznie: 

benefity@dlazdrowiaizycia.pl

Tel. +48 733 199 700

Otrzymasz pełną informację o warunkach 

przystąpienia do Stowarzyszenia, składce 

członkowskiej i ofercie na prywatną 

opiekę medyczną w Enel-Med

(warunkiem przystąpienia do usługi na 

preferencyjnych warunkach jest 

członkostwo w Stowarzyszeniu)

Wypełnij dokumenty członkowskie

i prześlij je do nas. 

Jako członek Stowarzyszenia możesz 

wykupić roczną prywatną opiekę 

medyczną w Enel-Med.  

Poinformuj nas o chęci przystąpienia do  

Prywatnej opieki medycznej w Enel-Med

benefity@dlazdrowiaizycia.pl

Tel. +48 733 199 700

Otrzymasz od nas pełną ofertę wraz z 

dokumentacją przystąpienia do usługi oraz 

informacje o płatnościach i koncie do wpłat. 

Podpisujesz dokumenty przystąpienia do 

usługi, opłacasz składkę miesięczną i 

korzystasz.

Pamiętaj, że na każdym kroku jesteśmy do 

Twojej dyspozycji, odpowiemy na pytania i 

pomożemy w przejściu przez wszystkie 

wyżej wymienione kroki.

Pamiętaj: 

Do pakietu medycznego może przystąpić osoba pełnoletnia, dziecko może przystąpić do pakietu wraz z osobą/osobami dorosłymi (rodzicem, opiekunem prawnym) 

Deklaracja uczestnictwa w ramach opieki medycznej Enel-Med zawierana jest na minimalny okres 12 miesięcy, a składka opłacana jest co miesiąc.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Nie jestem członkiem Stowarzyszenia

mailto:benefity@dlazdrowiaizycia.pl
mailto:benefity@dlazdrowiaizycia.pl


Dbamy o Twoje zdrowie. Dbamy o Twój czas. www.tuzdrowie.pl

Zapraszamy do kontaktu

www.tuzdrowie.plDbamy o Twoje zdrowie. Dbamy o Twój czas.

Stowarzyszenie dla zdrowia i życia

ul. Fryderyka Chopina 17

05-806 Komorów

stowarzyszenie@dlazdrowiaizycia.pl

www.dobrzeubezpieczam.pl

+48 733 199 700

mailto:benefity@dlazdrowiaizycia.pl
http://www.dobrzeubezpieczam.pl/

