bDiscounts
Prywatna opieka medyczna dla społeczności AIP oraz BL
Informacje o Partnerze
Enel-med to jeden z największych operatorów prywatnej opieki medycznej w Polsce, posiadający w
ofercie bardzo rozbudowaną siatkę placówek na terenie całego kraju. To polska firma rodzinna, która
oferuje nowoczesne rozwiązania i technologie, a także dostęp do szerokiego spectrum specjalistów.

Korzyści dla startupów AIP i społeczności BL
Pakiety medyczne tańsze ponad 60% od ofert rynkowych
Brak konieczności podpisywania umów na określony z góry czas (np. 12 mcy) –swoboda wejścia i wyjścia
Możliwość dołączenia do swojego pakietu dwóch osób z rodziny na preferencyjnych warunkach
Oferta dostępna także dla współpracowników startupów
Dostęp do ponad 1000 placówek medycznych na terenie całego kraju, zespół wybitnych specjalistów
Oszczędność czasu – krótki czas oczekiwania na wizyty, szybki dostęp do lekarza
Brak kolejek – wizyty umawiane na określoną godzinę
Obsługa online rezerwacji świadczeń medycznych oraz zarządzanie i przechowywanie historii medycznej dostępnej w panelu
klienta
e-recepcja – pacjenci po przybyciu do oddziału mogą zarejestrować się za pomocą e-kiosku, a następnie udać bezpośrednio
pod gabinet lekarski
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Jak skorzystać z usług?
1. Zgłoszenie chęci korzystania z pakietów medycznych musi nastąpić najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie
korzystania ze świadczeń medycznych, mailowo na adres: enelmed@blpoland.com
2. W wiadomości wpisać należy imiona i nazwiska zgłaszanych osób – Beneficjenta oraz ewentualnie osób dołączanych, a także
załączyć formularz zgłoszeniowy, zawierający imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, wybrany pakiet, telefon kontaktowy.
3. Formularz zgłoszeniowy do pobrania: TUTAJ
4. Beneficjenci mogą korzystać ze wszystkich placówek medycznych Enel-Med oraz placówek partnerskich zgodnie z wykazem.
5. Z pakietów mogą korzystać następujące osoby:
Pakiet Indywidualny: beneficjenci,
Pakiet Partnerski: jeden członek rodziny Beneficjenta tzn. współmałżonek/partner życiowy do ukończenia 67 roku lub
dziecko/dzieci (do 18 roku życia, lub do 26. roku życia pozostające na utrzymaniu rodziców –jedno gospodarstwo domowe),
Pakiet Rodzinny: członkowie rodziny beneficjenta tzn. współmałżonek/partner życiowy, do ukończenia 67 roku i
dziecko/dzieci (do 18 roku życia, lub do 26. roku życia, pozostające na utrzymaniu rodziców –jedno gospodarstwo domowe).
Pakiet Senior: dedykowany jest rodzicom pracownika/współpracownika, rodzicom współmałżonka/partnera życiowego pow.
65 roku życia.
6. W przypadku Pakietu indywidualnego i Pakietu Partnerskiego Pakietu Rodzinnego zakres usług musi być tożsamy.
7. Płatność za pakiety medyczne musi nastąpić najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie korzystania ze
świadczeń medycznych, przelewem na numer konta 40114010100000515853001345 w przypadku Inkubatorów AIP, w przypadku
członków BL na 40114010100000515853001442, w tytule wpisać należy imiona i nazwiska osób, za które uiszczana jest opłata.
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Szczegóły pakietu BASIC
Szczegóły pakietu STANDARD
Szczegóły pakietu PREMIUM
Szczegóły pakietu SENIOR
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Jak zrezygnować z usługi, bądź zmodyfikować pakiet?
1. Zgłoszenie chęci rezygnacji z pakietów medycznych musi nastąpić najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym następuje rezygnacja.
2. Brak zgłoszenia rezygnacji tożsamy jest z chęcią przedłużenia opieki na kolejny miesiąc, wiąże się więc z koniecznością
uiszczenia opłaty
3. Po rezygnacji z pakietów medycznych ponownie przystąpienie jest możliwe po 12 miesiącach od daty rezygnacji
4. Zmiana pakietu na wyższy wariant może nastąpić w każdym czasie od daty objęcia opieką medyczną Beneficjenta. Zmiana
dotyczy również zgłoszonych partnerów i członków rodziny.
5. Zmiana pakietu na niższy wariant może nastąpić po 12 miesiącach od daty objęcia opieką medyczną Beneficjenta w ramach
danego pakietu. Zmiana dotyczy również zgłoszonych partnerów i członków rodziny.

Pełna lista placówek

Masz pytania? Pisz śmiało na enelmed@blpoland.com Pomożemy!

