Chciałbyś zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
medyczne dla siebie oraz swoich bliskich?
Denerwuje Cię długi czas oczekiwania do specjalistów,
wysokie ceny badań i wizyt?
Jeżeli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś
twierdząco, ta oferta jest dla Ciebie!!!

Pakiet Kompleksowy LUX MED
Pakiet Kompleksowy, który kierujemy do naszych Pracowników, zapewnia:
• Nielimitowany dostęp do konsultacji specjalistów:
do 29 specjalistów (w tym do 22 specjalistów bez skierowania)
• Szeroki panel badań laboratoryjnych:
dodatkowo raz w roku panel badań laboratoryjnych bez skierowania
(5 badań)
• Dostęp do diagnostyki obrazowej:
dostęp do 728 świadczeń, w tym: RTG, RM, TK, USG
• Dostęp do fizjoterapii:
pakiet 218 świadczeń, w tym 10 zabiegów fizykoterapeutycznych
i 10 kinezyterapeutycznych (w ciągu roku)
• Testy alergiczne:
panel skórny, pokarmowy, wziewny
• Zabiegi pielęgniarskie
• Szczepienia przeciw grypie i tężcowi

Preferencyjna cena dla Pracownika SYNTHOS
wynosi 55 zł/mies. (Pakiet Indywidualny).
To jeszcze nie wszystko...
Pracownik pokrywa koszt Pakietu Indywidualnego tylko w kwocie 30 zł/mies.
Pozostałą część kosztów pokrywa pracodawca, w tym koszty podatku Pracownika
oraz składek ZUS Pracownika i pracodawcy.

Żyjesz zdrowo – wygrywasz!

Zadbaj o siebie
z Pakietem Medycznym
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę Pakietu
Medycznego LUX MED na preferencyjnych warunkach.
Jako Pracownik GK SYNTHOS masz możliwość nabycia
go w bardzo korzystnej cenie!!!

Pakiet zdrowotny

Pakiet Indywidualny

Dopłata do Pakietu
Partnerskiego

Dopłata do Pakietu
Rodzinnego

55 zł

148 zł

(małżonek lub partner albo 1
dziecko do 26. r.ż.)

Kompleksowy

55 zł
koszt Pracownika

30 zł

(małżonek lub partner
oraz dzieci do 26. r.ż.)

Zakupu Pakietu można dokonać w Pionie Personalnym (pokój 19 lub
21,budynek D-8). W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie
w terminie od 1 do 15 dnia miesiąca.
Warunkiem dołączenia do Pakietu Rodzinnego/Partnerskiego jest
wykupienie przez Pracownika Pakietu Indywidualnego.
Pracownik, przystępując do programu, zobowiązuje się do
uczestnictwa i opłacania składek przez co najmniej 12 mies.
Szczegółowych informacji udziela HR Shared Service:
Agnieszka Śreniawska: tel.: 33 847 25 15, kom.: 603 602 370,
e-mail: agnieszka.sreniawska@synthosgroup.com
Monika Jałocha: tel.: 33 847 35 26, kom.: 885 557 472,
e-mail: monika.jalocha2@synthosgroup.com

