
Program

ZAKRES USŁUG

Konsultacje specjalistów 

wariant podstawowy
Internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej

Konsultacje lekarzy 

specjalistów

20 specjalistów bez skierowania:

alergolog,  chirurg  ogólny,  dermatolog,  diabetolog,  endokrynolog,

 

gastroenterolog,  ginekolog,  ginekolog-endokrynolog,  hematolog,

 

kardiolog,  laryngolog,  nefrolog,  neurolog,  okulista,  onkolog,

 

ortopeda, proktolog, pulmonolog, reumatolog, urolog

17 specjalistów ze skierowaniem:

anestezjolog,  audiolog,  angiolog,  lekarz  balneologii  i  medycyny

 

fizykalnej, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, hepatolog, flebolog,

 

foniatra,  geriatra,  ginekolog-onkolog,  hipertensjolog,  lekarz

 

medycyny  podróży,  immunolog,  neurochirurg,  lekarz  chorób

 

zakaźnych, rehabilitacji medycznej

Konsultacje lekarzy 

dyżurnych

Internista,  pediatra,  lekarz  medycyny  rodzinnej,  chirurg  ogólny,

 

ortopeda

Konsultacje specjalistów: 

androlog, logopeda, 

psychiatra, psycholog, 

seksuolog

3 wizyty w roku

Konsultacje profesorskie TAK

Zabiegi pielęgniarskie TAK

Zabiegi ambulatoryjne TAK (76 świadczeń, w tym biopsje cienkoigłowe)

Szczepienia przeciwko grypie 

i tężcowi

TAK  oraz  dodatkowe  szczepienia  profilaktyczne  p/(odra,  świnka,

 

różyczka,  wirusowe  zapalenie  wątroby  typ  A  i  B,  odkleszczowe

 

zapalenie opon mózgowych)

Panel badań laboratoryjnych 

bez skierowania

Morfologia + płytki  + rozmaz,  ogólne moczu,  cholesterol,  glukoza,

 
cytologia

Diagnostyka laboratoryjna i 

obrazowa na podstawie 

skierowania

Zakres 732 badań, w tym:

EKG spoczynkowe i próba wysiłkowa, echo serca, Holter, USG (także
 

oka),  RTG,  tomografia  komputerowa,  rezonans  magnetyczny, 

tomografia komputerowa angio, USG gałki ocznej, badania krwi w 

kierunku: odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, borelioza

Stomatologia
Bezpłatnie:  profilaktyka,  RTG,  pantomogram  oraz  50%  zniżki  na

 

leczenie zachowawcze i chirurgię stomatologiczną

Testy alergiczne Skórne, pokarmowe, wziewne; płatkowe/kontaktowe; testy z krwi

Prowadzenie ciąży TAK

Profilaktyczny przegląd stanu

zdrowia

5  specjalistów:  internista,  ginekolog  (urolog),  okulista,  kardiolog,

 

dermatolog oraz badania

Fizjoterapia (rehabilitacja)

Dotyczy ubezpieczonych: po urazach ortopedycznych, zwyrodnienia

 

stawów, cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych

 

– na podstawie skierowania od lekarza Sieci LUX MED

Wizyty domowe TAK

Refundacja Swoboda 

Leczenia

Refundacja 70% kosztów faktury (limit 500 zł w kwartale) za usługi

 

medyczne wykonane poza Siecią Placówek LUX MED

Ubezpieczenie kosztów 

leczenia w podróży 

zagranicznej (ubezpieczenie 

TU ALLIANZ)

TAK (Suma ubezpieczenia: 300 000 zł)

Indywidualny Opiekun VIP TAK

TYP PAKIETU

Typ Indywidualny –

Ubezpieczony Główny
(osoba w wieku 18–70 lat)

180

Typ Rodzinny –

Ubezpieczony Główny i 

Współubezpieczeni

 

(małżonek/partner w wieku 18–70 

lat oraz dzieci w wieku 0–26 lat)

450

PAKIET PREMIUM LUX MED

LICZBA PUNKTÓW
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