
NA CZYM POLEGA WSPÓŁPŁATNOŚĆ?
Opłacając miesięczną składkę w wysokości 49 PLN otrzymujesz nieli-
mitowany dostęp do konsultacji i badań u najlepszych lekarzy. Współ-
płatność sprawia, że kosz wizyty u specjalisty to tylko 19,90 PLN.

Za wizytę u specjalisty alergologa 
płacisz jedynie 19,90 PLN 150 PLN

Wizyta u specjalisty
Umów wizytę u dowolnego lekarza  

i korzystaj z najlepszej opieki medycznej 
za jedyne 19,90 zł

Opłaty za badania
Współpłatność pozwala Ci znacznie 
ograniczyć koszta wszystkich badań: 
od prostej morfologii po tomografię 

komputerową.

PRZYKŁADY WSPÓŁPŁATNOŚCI

Za badanie krwi 
płacisz 2 PLN  10 PLN

Za badanie tomografem 
płacisz jedynie 199,90 PLN
                             600 PLN

Za wizytę u specjalisty onkologa 
płacisz jedynie 19,90 PLN 150 PLN

PRYWATNA
OPIEKA MEDYCZNA

49 zł
miesięcznie

www.ȊŘǊƻǿƻǘƴŜǇƭǳǎΦǇƭ
Masz uwagi lub pytania? Wyślij do nas wiadomość.
ȊŘǊƻǿƻǘƴŜ@ȊŘǊƻǿƻǘƴŜǇƭǳǎ.pl
Ubezpiecz się i korzystaj z profesjonalnej opieki medycznej.
zadzwoń нн нфн пф пф

tel.: 22 292 49 49
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MIESIECZNIE

CZYM JEST?
Krajowy Program Zdrowotny to prywatne ubezpieczenie medyczne, 
które zapewni Ci pełną i szybką opiekę zdrowotną w całej Polsce, bez 
nadwyrężania budżetu domowego. 

DLA KOGO?
Dla wszystkich do 70 roku życia, chcących leczyć się prywatnie,  
bezpośrednio u renomowanych specjalistów, bez  przepłacania za 
badania i wizyty u kolejnych lekarzy.

JAK DZIAŁA?
Dzięki miesięcznej opłacie w wysokości 49 zł otrzymujesz nielimi-
towany dostęp do konsultacji i badań u najlepszych lekarzy. Koszt 
wizyty u wybranego specjalisty to tylko 19,90 zł .

JAK KUPIĆ?

KRAJOWY PROGRAM ZDROWOTNY, TO PROSTE!

SKORZYSTAJ Z KRAJOWEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO:

• Zyskaj swobodny dostęp do prywatnej opieki medycznej w całej 
Polsce, bez skierowania, bez kolejek.

• Oszczędzaj na specjalistycznych badaniach i prywatnych wizytach 
u wielu lekarzy.

• Korzystaj z szerokiego zakresu usług, bez konieczności wybie-
rania spośród różnych pakietów medycznych.

Każdy członek rodziny korzysta z ubezpieczenia na takich 
samych zasadach bez względu na stan zdrowia, wiek, czy 
zatrudnienie. 

Zapewnij sobie i swoim bliskim ochronę zdrowia z pełnym 
wsparciem profesjonalistów

To Ty wybierasz lekarza, który będzie Cię leczył a także do-
godny termin wizyty.

Koszt ubezpieczenia jest zawsze taki sam – 49 PLN miesięcznie 
za jedną osobę

KOMFORT LECZENIA  
NA JAKI ZASŁUGUJESZ

Wejdź na:  www.zdrowotneplus.pl

Zadzwoń:  22 292 49 49
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