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Oferta prywatnej opieki medycznej 

w Grupie LUX MED 

 

Z myślą o Państwa zdrowiu przygotowaliśmy wraz z Grupą LUX MED ofertę specjalną.  

Mają Państwo do wyboru 6 rodzajów pakietów: 

 PAKIET PODSTAWOWY lub PODSTAWOWY PLUS 

 PAKIET ROZSZERZONY lub ROZSZERZONY PLUS 

 PAKIET KOMPLEKSOWY lub KOMPLEKSOWY PLUS 

 

Każdy z pakietów występuje w 3 wersjach: 

 INDYWIDUALNY- dla jednej osoby dorosłej 

 PARTNERSKI - dla dwóch osób ( w tym dla jednej dorosłej osoby i dziecka) 

 RODZINNY - dla dorosłych i dzieci (Ważne! Ilość dzieci nie wypływa na cenę  

pakietu) 

 

Ceny pakietów za miesiąc: 

Pakiet Podstawowy Pakiet Rozszerzony  Pakiet Kompleksowy  

Indywidualny - 45 PLN Indywidualny - 85 PLN Indywidualny - 129 PLN 

Partnerski - 85 PLN Partnerski - 145 PLN Partnerski - 249 PLN 

Rodzinny - 145 PLN Rodzinny - 225 PLN Rodzinny - 407 PLN 

Pakiet Podstawowy PLUS Pakiet Rozszerzony PLUS Pakiet Kompleksowy PLUS 

Indywidualny - 75 PLN Indywidualny - 105 PLN Indywidualny - 139 PLN 

Partnerski - 145 PLN Partnerski - 205 PLN Partnerski - 283 PLN 

Rodzinny - 240 PLN Rodzinny - 325 PLN Rodzinny - 462 PLN 

 

 

Korzyści z posiadania pakietów medycznych: 
 Brak minimalnej ilości chętnych – z oferty można skorzystać już przy jednej osobie zainteresowanej 

 Zakup może być dokonany prywatnie lub na firmę 

 Rezygnacja z pakietu - z miesięcznym okresem wypowiedzenia 

 Pakiety już od 45 PLN za miesiąc 

 Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów bez skierowania 

 Darmowe szczepienie przeciwko grypie i tężcowi* 

 Darmowa cytologia i mammografia* 

 Darmowe prowadzenie ciąży* 

 

*Zgodnie z zakresem danego pakietu 
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Zasady aktywacji i dezaktywacji Pakietów LUX MED HPC24: 
 W celu objęcia opieką medyczną od 1-go kolejnego miesiąca osoba zainteresowana pakietem 

medycznym powinna przesłać do HPC24 nie później niż do 20 dnia bieżącego miesiąca wypełnione 

zgłoszenie. Druk zgłoszenia w załączeniu. 

 Zgłoszenia przesłane po 20-stym dniu bieżącego miesiąca spowodują objęcie opieką osoby od 1-go 

dnia, drugiego miesiąca następującego po dacie dokonania zgłoszenia.  

 Analogiczne zasady obowiązują w przypadku rezygnacji z opieki medycznej LUX MED. 

 

 

 

 

ZAKRES PAKIETÓW 
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Zgłoszenie do opieki medycznej w ramach oferty HPC24 
Nazwa pakietu  

Pierwsze imię  

Drugie imię  

Nazwisko  

Płeć  

Data urodzenia  

PESEL  

Główna miejscowość opieki  

Adres zamieszkania  

Ulica nr domu i numer 
mieszkania 

 

Kod pocztowy i 
miejscowość 

 

Telefon komórkowy  

Adres email  

 

Zgłoszenie do opieki medycznej – kolejna osoba: 

Pokrewieństwo  

Pierwsze imię  

Drugie imię  

Nazwisko  

Płeć  

Data urodzenia  

PESEL  

Główna miejscowość opieki  

Adres zamieszkania  

Ulica nr domu i numer 
mieszkania 

 

Kod pocztowy i 
miejscowość 

 

Telefon komórkowy  

Adres email  
 

Niniejszym potwierdzam chęć skorzystania z Pakietu medycznego oraz zapoznanie się z Ogólnymi  

Warunkami świadczenia Usług i zobowiązuję się do dokonywania płatności za pakiet na nr konta:    

68 1140 0026 0000 3418 7200 1001 w mBank S.A. 

W tytule przelewu prosimy wpisać:  

Imię, Nazwisko, Nazwa Pakietu i okres (miesiąc/rok) za jaki realizowana jest płatność 

 

Miejscowość ………………………………………………………………...……… Data …………………………………..  

 

Czytelny podpis osoby zgłaszającej ……………………………...…………………………………................................ 

 

Wypełniony formularz prosimy zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i przesłać na adres e-mail BOK@hpc24.pl 


