
 

 

Nasze Zdrowie – 

grupowe ubezpieczenie 

zdrowotne dla klientów 

Merydian SA  

oraz  

MAU Secesja Sp. z o.o. 



 

ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ 
Pakiet 

Standardowy 
Pakiet Rozszerzony 

Pakiet 
Kompleksowy 

Pakiet Premium 

Konsultacje specjalistów wariant podstawowy (POZ)* 
 

3 specjalistów: 
interny  
pediatrii  
lekarza medycyny 
rodzinnej  

3 specjalistów: 
interny  
pediatrii  

lekarza medycyny 

rodzinnej 

3 specjalistów: 
interny  
pediatrii  

lekarza medycyny 
rodzinnej 

Konsultacje lekarzy specjalistów – 

19 specjalizacji: 

Ubezpieczonych powyżej 18 r.ż. : 
alergologii, chirurgii ogólnej, dermatologii, diabetologii, 
endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii, hematologii, 
kardiologii, laryngologii, nefrologii, neurologii, okulistyki, 
onkologii, ortopedii, pulmonologii, proktologii, reumatologii  

urologii. 
Ubezpieczonych do 18 r.ż. : 
chirurgii, dermatologii, ginekologii (od 16 r.ż.), laryngologii, 
neurologii, okulistyki, ortopedii,  alergologii, gastroenterologii, 
kardiologii, nefrologii, pulmonologii, reumatologii, urologii. 

Ѵ Ѵ 
 

 

Konsultacje lekarzy specjalistów – 
30 specjalizacji: 
Ubezpieczonych powyżej 18 r.ż. : 
alergologii, chirurgii ogólnej, dermatologii, diabetologii, 
endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii, ginekologii 
endokrynologicznej, hematologii, kardiologii, laryngologii, 
nefrologii, neurologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, 
proktologii, pulmonologii, reumatologii, urologii, chirurgii 
naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chorób zakaźnych, 
hepatologii, immunologii, neurochirurgii, rehabilitacji 
medycznej  
Ubezpieczonych do 18 r.ż. : 
chirurgii, dermatologii, ginekologii (od 16 r.ż.), neurologii, 
okulistyki, ortopedii, laryngologii,  alergologii, diabetologii, 
endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii (do 16 r.ż.), 
hematologii, kardiologii, nefrologii, onkologii, pulmonologii, 

rehabilitacji medycznej, reumatologii, urologii.  

  

Ѵ  

Konsultacje lekarzy specjalistów – 
41 specjalizacji: 
Ubezpieczonych powyżej 18 r.ż. : 
alergologii, chirurgii ogólnej, dermatologii, diabetologii, 
endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii, ginekologii 
endokrynologicznej, hematologii, kardiologii, laryngologii, 
nefrologii, neurologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, 
proktologii, pulmonologii, reumatologii, urologii,  
anestezjologii, angiologii, audiologii, balneologii i medycyny 
fizykalnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, 
chorób zakaźnych, flebologii, foniatrii, geriatrii, ginekologii, 
onkologicznej, hepatologii, hipertensjologii (leczenie 
nadciśnienia tętniczego), immunologii  
medycyny podróży, neurochirurgii, rehabilitacji medycznej  
Ubezpieczonych do 18 r.ż. : 
chirurgii dermatologii, ginekologii (od 16 r.ż.), neurologii, 
okulistyki, ortopedii, laryngologii,  
alergologii, anestezjologii, chorób zakaźnych, diabetologii, 
endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii (do 16 r.ż.), 
hematologii, immunologii,  

kardiologii, medycyny podróży, nefrologii, neonatologii, 
neurochirurgii, onkologii, pulmonologii, lekarza rehabilitacji 
medycznej, reumatologii, urologii 

 

  

 Ѵ 

Konsultacje specjalistów: psychiatra, psycholog, 
androlog, seksuolog, logopeda   

Ѵ Ѵ 

Zabiegi pielęgniarskie Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 



 

Konsultacje lekarzy dyżurnych* 
 

5 specjalistów: 
interny  
pediatrii  
lekarz medycyny 
rodzinnej  
chirurgii ogólnej  
ortopedii  

5 specjalistów: 
interny  
pediatrii  
lekarz medycyny 
rodzinnej  
chirurgii ogólnej  
ortopedii 

5 specjalistów: 
interny  
pediatrii  
lekarz medycyny 
rodzinnej  
chirurgii ogólnej  
ortopedii 

Konsultacje profesorskie  Ѵ Ѵ Ѵ 

Zabiegi ambulatoryjne 

45 świadczeń w 
tym: 

ogólnolekarskie 
chirurgiczne 
laryngologiczne 
okulistyczne 
ortopedyczne 
dermatologiczne 
ginekologiczne 
alergologiczne 
znieczulenia 

45 świadczeń w 
tym: 

ogólnolekarskie 
chirurgiczne 
laryngologiczne 
okulistyczne 
ortopedyczne 
dermatologiczne 
ginekologiczne 
alergologiczne 
znieczulenia 

76 świadczeń w 
tym: 

ogólnolekarskie 
chirurgiczne 
laryngologiczne 
okulistyczne 
ortopedyczne 
dermatologiczne 
ginekologiczne 
alergologiczne 
znieczulenia 
biopsje 

76 świadczeń w tym: 

ogólnolekarskie 
chirurgiczne 
laryngologiczne 
okulistyczne 
ortopedyczne 
dermatologiczne 
ginekologiczne 
alergologiczne 
znieczulenia 
biopsje 

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi (konsultacja 
lekarska przed szczepieniem, preparat, iniekcja)  

Ѵ Ѵ Ѵ 

Dodatkowe zalecane szczepienia profilaktyczne  
(konsultacja lekarska przed szczepieniem, preparat, 
iniekcja): odkleszczowe zapalenia opon mózgowych, 
WZW typy A, WZW typy A i B, różyczka, świnka, odra. 

 
  

Ѵ 

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania: 

Mocz – badanie ogólne, morfologia+płytki+rozmaz 
automatyczny, cholesterol całkowity, glukoza na czczo, 
standardowa cytologia szyjki macicy (dla 
Ubezpieczonych od 16 r.ż.) 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa 

270 świadczeń m.in. 
EKG spoczynkowe, 
RTG, USG, rezonans 
magnetyczny głowy, 
tomografia 
komputerowa głowy, 
mammografia 

460 świadczeń m.in. 
EKG spoczynkowe, 
Holter,  RTG, USG, 
rezonans 
magnetyczny, 
tomografia 
komputerowa , 
mammografia, EEG 

733 świadczeń m.in. 
EKG, Holter,  RTG, 
USG, rezonans 
magnetyczny, 
tomografia 
komputerowa  
mammografia, EEG, 
spirometria 

733 świadczeń m.in. 
EKG, Holter,  RTG, 
USG, rezonans 
magnetyczny, 
tomografia 
komputerowa , 
mammografia, EEG, 
spirometria 

Testy alergiczne  Testy skórne Testy skórne 
Testy skórne, 

płatkowe,  
z krwi 

Prowadzenie ciąży  Ѵ Ѵ Ѵ 

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia  
 

3 specjalistów: 
internista 
ginekolog/urolog 
okulista 
oraz badania raz w 
roku 

5 specjalistów: 
internista 
ginekolog/urolog 
okulista 
kardiolog 
dermatolog 
oraz badania raz w roku 

Fizjoterapia  
 

Bez limitów Bez limitów 

Stomatologia  Przegląd raz w roku Przegląd raz w roku 

Przegląd raz w roku,  
50% zniżki na 
profilaktykę 

stomatologiczną oraz 
leczenie zachowawcze 

Wizyty domowe (internista, pediatra, lekarz medycyny 
rodzinnej) 

  Bez limitów Bez limitów 

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży – koszty 
leczenia, assistance, NNW, OC w życiu prywatnym, 
bagaż podróżny, zakres terytorialny: świat, okres 

 
 

SU 300 000 SU 300 000 



 

ochrony w czasie jednego wyjazdu do 180 dni.  

Indywidualny Opiekun Pacjenta z koordynacją 
terminów wizyt i procesu leczenia 

   Ѵ 

Rabat 10% na usługi ambulatoryjne nie objęte 
zakresem w placówkach LUX MED i Medycyna 
Rodzinna 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu 
LUX MED 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w 
Szpitalu Carolina Medical Center 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Program ZDROWIE PIĘKNO HARMONIA Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

 

OFERTA CENOWA  Pakiet Standardowy Pakiet Rozszerzony Pakiet Kompleksowy Pakiet Premium VIP 

Typ Indywidualny  66 zł  85 zł  120 zł  210 zł  

Typ Rodzinny 189 zł 265 zł 370 zł 560 zł 

 

TYP INDYWIDULANY – typ ubezpieczenia, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęty jest 
                                        Ubezpieczony Główny. 
 TYP RODZINNY – typ ubezpieczenia, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony 
                                Główny, Współmałżonek lub Partner życiowy oraz dzieci do ukończenia 26 roku życia. 
 

 
Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży  
Ochrona ubezpieczeniowa we wszystkich krajach świata, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju zamieszkania. 
Maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej podczas jednorazowego pobytu za granicą wynosi do 180 dni. Zakres 
i sumy ubezpieczenia: 
 

Zakres ubezpieczenia Limit odpowiedzialności 

Następstwa nieszczęśliwego wypadku NNW (zgon, inwalidztwo, uszczerbek)  
 

200 000 zł na wypadek śmierci  
100 000 zł za uszczerbek na zdrowiu  

Koszty leczenia i assistance  
Podlimit na koszty leczenia stomatologicznego  

300 000 zł  
1000 zł  

Odpowiedzialność cywilna (na rzeczy i osoby)  200 000 zł  

Bagaż podróżny  2 500 zł  

 
Ubezpieczeniem objęte jest również:  

 ryzyko związane z uprawianiem m.in. następujących sportów: narciarstwa, snowboardu, windsurfingu, 
kitesurfingu oraz nurkowania bez akwalungu;  

 koszty leczenia związane z ciążą i powikłaniami w czasie ciąży do 32 tygodnia ciąży; 

 zaostrzenia i powikłania wszelkich chorób przewlekłych. 

 
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i NNW rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wpłynęła do Ubezpieczyciela Deklaracji przystąpienia do grupowego 
ubezpieczenia zdrowotnego.  
Szczegółowe informacje dotyczące pakietu ubezpieczeniowego i zasad przystąpienia do ubezpieczenia znajdują się 
w Szczególnych warunkach ubezpieczenia w podróży zagranicznej dla Klientów kluczowych LUX MED Ubezpieczenia 
oraz w Informatorze stanowiących załączniki do Umowy. 



 

 

Grupa LUX MED 
rekomenduje zdrowie 

Chcąc zapewnić Państwu dostęp do 
kompleksowej opieki zdrowotnej, Merydian 
Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA wraz Lux 
Med Ubezpieczenia stworzyły program 
grupowego ubezpieczenia zdrowotnego „Nasze 
zdrowie”. 

Kto może skorzystać z  oferty? 
Ubezpieczeniem zdrowotnym może zostać objęty 
Klient Indywidualny oraz jego Rodzina (małżonek lub 
partner oraz dzieci do 26 r. ż.) 
Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby, które 
ukończyły 18 lat i nie ukończyły 70 lat, a w przypadku 
Dziecka nie ukończyły 26 lat. 
Ubezpieczenie zdrowotne jest dostępne w dwóch 
wariantach: Indywidualnym i Rodzinnym. 
 

Gdzie można skorzystać 
z opieki medycznej? 
Grupa LUX MED oferuje swoim Klientom dostęp do 85 
placówek własnych i nawet ponad 1000 
współpracujących w Polsce. Własne centra medyczne 
Grupy mieszczą się w dogodnych lokalizacjach w 18 
miastach.  
Placówki są funkcjonalne, przestronne, wygodne, 
wyposażone w udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych oraz kąciki dla dzieci i miejsca 
parkingowe.  

 
Jak korzystać z usług? 
 
1. Świadczenia ubezpieczeniowe udzielane są w 
placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED 
Ubezpieczenia. 
2. Termin wizyty lub badania w placówce własnej  
LUX MED (LUX MED i Medycyna Rodzinna)  można 
zarezerwować za pośrednictwem: 
• Portalu Pacjenta na www.luxmed.pl, 
• ogólnopolskiej infolinii pod numerem   

22  33 22 888 
3. 24 godziny przed umówionym terminem wysyłamy 
SMS z przypomnieniem o wizycie. 
4. Wizytę można odwołać: 
• wysyłając SMS - a zwrotnego o treści „NIE”, 
• online: logując się do Portalu Pacjenta lub 
korzystając  z formularza odwołanie rezerwacji na 
stronie  www.luxmed.pl 
• kontaktując się z infolinią pod numerem  
22 33 22 888 

5. W recepcji podczas każdej wizyty w placówce należy 
okazywać dowód tożsamości wraz z numerem PESEL – 
na tej podstawie odbywa się weryfikacja uprawnień. 
W celu ustalenia uprawnienia do świadczenia 
ubezpieczeniowego w niektórych placówkach 
wskazanych przez LUX MED Ubezpieczenia konieczne 
będzie dodatkowo okazanie e-Karty Pacjenta. 
6. Lekarze w placówkach własnych  LUX MED mają 
dostęp do elektronicznej historii medycznej i zdjęć RTG 
z radiologii cyfrowej. Wyniki badań zleconych przez 
lekarza można odebrać online na Portalu Pacjenta. 
7. Wizytę w placówce współpracującej można 
zarezerwować dzwoniąc bezpośrednio do placówki, w 
której chcemy zarezerwować wizytę lub osobiście – 
podczas wizyty. 
 

PORTAL PACJENTA 

CO TO JEST PORTAL PACJENTA I KTO MOŻE Z NIEGO 
KORZYSTAĆ? 

Portal Pacjenta to rozwiązanie przygotowane dla 
Pacjentów Grupy LUX MED, dzięki któremu mogą oni 
m.in.: 

 zarezerwować i odwołać wizytę, 

 sprawdzić grafik pracy lekarzy, 

 uzyskać dostęp do wyników badań 
laboratoryjnych 

 uzyskać podgląd komentarzy lekarskich do 
wykonywanych badań laboratoryjnych, 

 sprawdzić dostępne placówki współpracujące, 

 zadać lekarzowi uzupełniające pytanie do wizyty, 

 wyrazić swoją opinię na temat usług medycznych, 

 uzyskać dostęp do e-Karty Pacjenta. 
 
Portal dostępny jest na stronie www.luxmed.pl 

 
Jak przystąpić ubezpieczenia? 
 
Aby przystąpić do ubezpieczenia należy: 
1. Dostarczyć poprawnie wypełnioną oraz 
podpisaną Deklarację przystąpienia do biura MAU 
Secesja Sp. z o.o. 
2. Opłacić pierwszą składkę na rachunek:  

65 1020 3352 0000 1902 0201 8596 
prowadzony przez MAU Secesja Sp. z o.o. tytułem: 
imię i nazwisko Ubezpieczonego, PESEL 
 
Przystąpienie do ubezpieczenia jest możliwe od 1-go 
dnia miesiąca pod warunkiem przekazania poprawnie 
wypełnionych dokumentów i opłacenia pierwszej 
składki do 19-go dnia miesiąca poprzedzającego okres 
ubezpieczenia. 
 
 



 

 
Obsługą ubezpieczenia zajmuje się: 
Miejska Agencja Ubezpieczeniowa „Secesja”  
Sp. z o.o.  
 ul. Piotrkowska 233 
 90-456 Łódź 
e-mail: kontakt@secesja-ubezpieczenia.pl 
tel./ fax  42 637-78-00 
 
Umowa zawierana jest na okres 1 - go roku (Okres  
ubezpieczenia). 
 
W przypadku przerwania ciągłości ubezpieczeniowej, 
powrót do ubezpieczenia możliwy jest po 12 
miesiącach. 
 

W ubezpieczeniu zastosowanie mają 
Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia 
Zdrowotnego LUX MED KOD SWU/G/007/2016 wraz z 
załącznikami, które dostępne są w biurze MAU Secesja 
Sp. z  o.o. lub na www.secesja-ubezpieczenia.pl 
oraz www.merydian.pl 
 
Po potwierdzeniu przez Ubezpieczającego rozpoczęcia  
ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony otrzymuje 
dostęp do Portalu Pacjenta na stronie  www.luxmed.pl 
oraz do e-karty.  
E-Karta Pacjenta jest imienną kartą identyfikacyjną w 
formie elektronicznej. Za jej pomocą Pacjenci mogą 
identyfikować się  podczas korzystania z usług LUX 
MED - wyświetlając wersję  elektroniczną na 
urządzeniu mobilnym lub posługując się wydrukiem 
e-Karty.  
 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty 
grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Nasze 
Zdrowie, które pozwoli Państwu zapewnić sobie 
poczucie bezpieczeństwa oraz komfortową 
opiekę zdrowotną w placówkach grupy Lux Med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejsza propozycja ma charakter informacyjny i nie jest 
ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Szczegółowe informacje na temat umowy ubezpieczenia znajdują się 
w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. 



 

 


