Pakiet kompleksowej prywatnej opieki
medycznej dla Twoich bliskich
Masz możliwość otoczenia opieką medyczną w Medicover również swoich bliskich w bardzo atrakcyjnej
cenie – 69 zł miesięcznie za osobę. Zakres usług jest taki sam jak dla Ciebie, a dzieci dodatkowo
mają w zakresie specjalistów dziecięcych.

Kogo możesz zgłosić do programu?


członka rodziny, tj.
o

współmałżonka,

o

dzieci własne przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, które
zamieszkują z Tobą na stałe w gospodarstwie domowym i pozostają na Twoim wyłącznym
utrzymaniu do ukończenia 25. roku życia



partnera/partnerkę, który/która zamieszkuje z Tobą na stałe we wspólnym gospodarstwie domowym i
żyje z Tobą na zasadach zbliżonych do małżeństwa od co najmniej 6 miesięcy

Co musisz wiedzieć


miesięczny koszt za każdego zgłoszonego przez Ciebie członka rodziny/partnera będzie pobierany
przez Bank z Twojego wynagrodzenia za pracę co miesiąc, począwszy od pierwszego miesiąca
aktywności usług medycznych



w przypadku braku możliwości potrącania z wynagrodzenia, należność będzie musiała być wpłacana
przez Ciebie indywidualnie na rachunek bankowy wskazany w piśmie przesłanym przez Departament
Kadr aż do czasu rezygnacji z opieki lub powrotu do potrącania z wynagrodzenia



dziecko, które ukończy w danym miesiącu 25 lat, zostanie wyrejestrowane z programu z miesięcznym
opóźnieniem, np. 25 lat kończy w kwietniu – zamknięcie abonamentu nastąpi z ostatnim dniem maja.
Miesięczne opóźnienie daje możliwość przerejestrowania członka rodziny np. na umowę indywidualnej
opieki medycznej.

Zgłoszenie członka rodziny/partnera do 20. dnia danego miesiąca jest równoznaczne z nadaniem
uprawnień do korzystania z usług medycznych od 1. dnia następnego miesiąca. Zgłoszenie po 20.
dniu danego miesiąca skutkuje aktywnością usług medycznych w kolejnym terminie.

Przykład:



Zgłoszenie 19 czerwca – uprawnienie do usług medycznych od 1 lipca
Zgłoszenie 21 czerwca– uprawnienie do usług medycznych od 1 sierpnia

W przypadku braku dostępu do HR Portalu– przesyłając formularz w formie papierowej na
adres:
Departament Kadr / Zespół Benefitów
Przegr. pocztowa 1465
50-950 Wrocław 68
Departament Kadr/Zespół Benefitów
ul.Robotnicza 11
53-607 Wrocław

Dodatkowe informacje:


Numer karty Medicover dla zgłoszonego członka rodziny jest wysyłany na adres mailowy
podany w zgłoszeniu, w ciągu 24h od daty aktywacji pakietu.



Numer karty nie jest niezbędny do umówienia wizyty. Jeśli nie znasz numeru karty, podczas
umawiania wizyty podaj swój numer PESEL.



Jeśli nie otrzymałeś numeru karty – skontaktuj się z Medicover pod
adresem dok@medicover.pl

