


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. 

Dlaczego medi-care?
Dzięki medi-care możesz zadbać we właściwy sposób o zdrowie swoje i swojej rodziny. 

Ubezpieczenie w ramach poszczególnych wariantów obejmuje:
 Opiekę doświadczonych lekarzy w placówkach medycznych ENEL-MED, 
 Diagnostykę z możliwością wykonania wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych,
 Świadczenia stomatologiczne,
 Pomoc doraźną – czynną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę infolinię medyczną,
 Wizyty domowe, które dają Ci poczucie bezpieczeństwa na wypadek nagłego zachorowania,
 Operacje „Chirurgii jednego dnia”  wykonywane w szpitalach ENEL-MED,

dodatkowo

 Możesz rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie Assistance,

Jak to działa?
Co miesiąc opłacasz stałą składkę. Już za opłatę równą cenie jednej wizyty  
lekarskiej otrzymujesz nieograniczony dostęp do usług medycznych.

Ubezpieczenie medi-care obejmuje pięć różniących się zakresem wariantów:  
SILVER BASIC, SILVER, GOLD, GOLD PLUS i GOLD PRESTIGE,  
dzięki czemu łatwo wybierzesz najodpowiedniejszą dla siebie opcję.

Zawarcie umowy ubezpieczenia jest szybkie i proste. Wystarczy, że podpiszesz polisę,  
opłacisz składkę i po otrzymaniu karty medi-care korzystasz z programu.  

Teraz ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęci również seniorzy w wieku do 80 lat.



Pierwsza Linia Medyczna  
– dostępna całą dobę

Pierwsza Linia Medyczna  
– dostępna całą dobę

Pierwsza Linia Medyczna  
– dostępna całą dobę

Pierwsza Linia Medyczna  
– dostępna całą dobę

Pierwsza Linia Medyczna  
– dostępna całą dobę

Konsultacje specjalistyczne  
– 6 specjalności

Konsultacje specjalistyczne  
– 26 specjalności

Konsultacje specjalistyczne  
– 26 specjalności

Konsultacje specjalistyczne  
– 27 specjalności
- onkolog

Konsultacje specjalistyczne  
– 29 specjalności
- dietetyk i psychiatra

Badania diagnostyczne
- analizy laboratoryjne
- RTG
- USG jamy brzusznej

Badania diagnostyczne  
rozszerzone o:
- USG 
- badania endoskopowe
-  specjalistyczne analizy laboratoryjne
- badania kardiologiczne

Badania diagnostyczne  
rozszerzone o:
- tomografię komputerową
- rezonans magnetyczny
- biopsję cienkoigłową
-  testy alergologiczne – skórne

Badania diagnostyczne  
rozszerzone o:
-  Immunoterapię iniekcję 

odczulającą
- alergeny

Pełen zakres badań  
diagnostycznych w ENEL-MED

Szczepienia przeciw grypie Szczepienia przeciw grypie Szczepienia przeciw grypie, WZW 
typ A i B, różyczce, odrze, śwince

Szczepienia przeciw grypie, WZW 
typ A i B, różyczce, odrze, śwince, 
odkleszczowemu zapaleniu opon 
mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Gabinet zabiegowy Gabinet zabiegowy Gabinet zabiegowy Gabinet zabiegowy Gabinet zabiegowy

Wizyty domowe – do 5 w ciągu roku 
na ubezpieczonego

Wizyty domowe – nielimitowane Wizyty domowe – nielimitowane Wizyty domowe – nielimitowane

Przegląd stomatologiczny Przegląd stomatologiczny Przegląd stomatologiczny Przegląd stomatologiczny Przegląd stomatologiczny

Profilaktyka stomatologiczna Profilaktyka stomatologiczna

Leczenie stomatologiczne ze zniżką 
15%

Leczenie stomatologiczne ze zniżką 
15%

Leczenie stomatologiczne Leczenie stomatologiczne Leczenie stomatologiczne

Zabiegi ambulatoryjne  
(laryngologia)

Zabiegi ambulatoryjne (chirurgia, 
laryngologia, ortopedia)

Zabiegi ambulatoryjne (chirurgia, 
dermatologia, ginekologia,  
laryngologia, ortopedia, okulistyka)

Zabiegi ambulatoryjne (chirurgia, 
dermatologia, ginekologia,  
laryngologia, ortopedia, okulistyka)

Rehabilitacja ambulatoryjna Rehabilitacja ambulatoryjna Rehabilitacja ambulatoryjna

Operacje „Chirurgii jednego dnia”

Zniżka na usługi nie objęte  
wariantem w wysokości 10%

Zniżka na usługi nie objęte  
wariantem w wysokości 10%

Zniżka na usługi nie objęte  
wariantem w wysokości 10%

Zniżka na usługi nie objęte  
wariantem w wysokości 10%

Zniżka na usługi nie objęte  
wariantem w wysokości 10%

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu na 
skutek nieszczęśliwego wypadku – 
świadczenie dzienne w wysokości 
70 zł

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu na 
skutek nieszczęśliwego wypadku – 
świadczenie dzienne w wysokości 
100 zł

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu na 
skutek nieszczęśliwego wypadku – 
świadczenie dzienne w wysokości 
100 zł

Ubezpieczenie Assistance 
(ubezpieczenie dodatkowe)

Ubezpieczenie Assistance 
(ubezpieczenie dodatkowe)

Ubezpieczenie Assistance 
(ubezpieczenie dodatkowe)

Ubezpieczenie Assistance 
(ubezpieczenie dodatkowe)

Ubezpieczenie Assistance 
(ubezpieczenie dodatkowe)

SILVER BASIC SILVER GOLD GOLD PLUS GOLD PRESTIGE

Wybierz Swój wariant medi-care 



Infolinia InterRisk: 0 801 404 404, www.interrisk.pl

Oddziały Centrum Medycznego ENEL-MED:

Gdańsk Grunwaldzka – al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk

Kraków Galeria Krakowska – ul. Pawia 5, 31-154 Kraków

Łódź Manufaktura – ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź

Poznań Kupiec Poznański – pl. Wiosny Ludów 2, II p., 61-831 Poznań

Warszawa Arkadia – al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
 Atrium Plaza – al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
 Blue City – Al. Jerozolimskie 179, III p., 02-222 Warszawa
 Centrum – al. Solidarności 128, 01-195 Warszawa
 Domaniewska – ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
  Puławska – ul. Puławska 326, 02-819 Warszawa
 Zacisze – ul. Gilarska 86c, 03-589 Warszawa

Wrocław Arkady Wrocławskie – ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław

Centrum Rezerwacji Wizyt: 22 23 07 007
Rezerwacja wizyt on-line: www.enel.pl

Informacja o ubezpieczeniu medi-care: 22 431 36 36, www.enel.pl


