
ENEL- MED



Placówki medyczne Enel- Med: 

Łódź, Poznań

Placówki partnerskie:

Opole, Olsztyn, Przemyśl, Drezdenko i Radomsko

Znajdź swoją placówkę na stronie:

Znajdź placówkę - Centrum Medyczne Enel-Med

https://enel.pl/znajdz-placowke/placowki-partnerskie/


Enel- Med to:

 Konsultacje profilaktyczne: internisty, 

specjalisty medycyny rodzinnej, ginekologa

 Profilaktykę stomatologiczną i doraźną 

pomoc w tym zakresie - zniżka na leczenie

 Wykonanie szczegółowych badań krwi  Domowe wizyty internisty, pediatry (tylko 

w pakiecie wykupionym dla dziecka) 

i lekarza medycyny rodzinnej

 Konsultacje specjalistyczne z lekarzami 

z różnorodnych specjalizacji stacjonarnie

 Szczepienia przeciwko grypie, tężcowi 

i błonicy

 Konsultacje z lekarzem poprzez chat, wideo 

lub rozmowę telefoniczną

 Prowadzenie ciąży

 Wezwanie karetki (Poznań, Łódź)

Szczegółowe informacje znajdziecie w pliku pdf pod prezentacją



Rodzaje pakietów

Indywidualny Rodzinny Kontynuacyjny

Dla pracownika/ 

współpracownika.
Dla członków rodziny

pracownika/ 

współpracownika:

Współmałżonka, 

partnera życiowego do 

ukończenia 

67 roku życia;

Dzieci do 18 roku życia;

Osób uczących się do 

26 roku życia, które 

pozostają na 

utrzymaniu rodziców.

Dotyczy dzieci, które 

korzystały z pakietu 

rodzinnego, jednak 

przestały spełniać 

wymagania tego 

pakietu.

Partnerski

Dla jednego członka rodziny 

pracownika/ 

współpracownika:

Współmałżonka, partnera 

życiowego do ukończenia 

67 roku życia;

Dziecka do 18 roku życia;

Osoby uczącej się do 26 

roku życia, która pozostaje 

na utrzymaniu rodziców.

Senior

Dotyczy jednego 

z rodziców pracownika/ 

współpracownika lub 

jednego z rodziców 

współmałżonka/ 

partnera życiowego, 

bez względu na wiek. 

Również dotyczy 

partnera życiowego/ 

współmałżonka powyżej 

67 roku życia.



Koszty pakietu Enel- Med dla pracownika

Opieka zdrowotna traktowana jest jako Twój przychód. 

Koszt dla pracownika 8 zł/ miesiąc.



Ceny pakietów dodatkowych

Masz pakiet w Enel- Medzie, możesz dokupić:

 124,00 PLN miesięcznie za każdy Pakiet Partnerski dla jednego partnera

życiowego lub jednego członka rodziny.

 201,70 PLN miesięcznie za Pakiet Rodzinny dla członków rodziny od dwóch osób

(np. dwoje dzieci, troje dzieci, dwoje dzieci plus małżonek).

 98,60 PLN miesięcznie za każdy Pakiet Kontynuacyjny dla dzieci, które korzystały

z pakietu rodzinnego, jednak przestały spełniać wymagania tego pakietu.

 150,00 PLN miesięcznie za każdy Pakiet Senior dla jednego z rodziców

pracownika, partnera życiowego lub współmałżonka bez względu na wiek oraz

partnera życiowego/ współmałżonka powyżej 67 roku życia.



Na jaki czas zawierana jest umowa?

Jeżeli jesteś zapisany/zapisana do Enel-med, to zmiana na inną 

korzyść jest możliwa po 12 miesiącach od rozpoczęcia usługi.

Możliwość rezygnacji: Po upływie 12 miesięcy, 15 dni przed 
końcem każdego miesiąca

Informacja kiedy kończy się pakiet z 2021 roku:

hr@contrain.pl



Enel- Med w systemie on-line:

 umawianie wizyt

 sprawdzanie wyników badań

 korzystanie z e-wizyt lub teleporad

Możesz uwierzytelnić swoją tożsamość za pomocą logowania 

do banku.



Jeżeli masz pytania odnośnie powyższej 

korzyści napisz na hr@contrain.pl.

mailto:hr@contrain.pl

