
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dlaczego warto wybrać ofertę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Antidotum? 
 

 dostęp do kompleksowej opieki zdrowotną - od profilaktyki, podstawowej opieki zdrowotnej, po konsultacje 

specjalistyczne, diagnostykę, rehabilitację, wizyty domowe,  

 dostęp do ponad 1 400 placówek medycznych w całej Polsce; 

 placówki medyczne o wysokim standardzie i nowoczesnym wyposażeniu,  

 3 warianty ubezpieczenia o zróżnicowanych zakresach świadczeń medycznych,  

 nielimitowany dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów,  

 brak karencji na świadczenia medyczne,  

 minimum formalności: bak ankiety medycznej i natychmiastowa decyzja o możliwości zawarcia ubezpieczenia,  

 wyjątkowo atrakcyjna składka, ubezpieczenie dostępne jest już od 39,50 zł/miesięcznie. 

 
W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń medycznych w ramach oferty grupowego ubezpieczenia 
zdrowotnego ANTIDOTUM? 
 
Realizacja świadczeń medycznych odbywa się w placówkach własnych LUX MED.-u oraz w placówkach 
współpracujących. 
 
Jak umówić się na wizytę w placówce własnej LUX MED Sp. z o.o.? 

 
 
 
 

 
 

 
 
Jak umówić się na wizytę w placówce partnerskiej? 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta grupowego ubezpieczenia zdrowotnego 
ANTIDOTUM dla członków Stowarzyszenia Forum 

Grup Zawodowych  
 

 

Zaloguj się do Portalu Pacjenta  
na www.luxmed.pl lub  

zadzwoń na ogólnopolską  
infolinię pod numer  

22 33 22 888. 

24 godziny przed 
umówionym terminem 

konsultacji otrzymasz SMS z 
przypomnieniem o wizycie  
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Sprawdź na stronie 
…………..gdzie znajduje się 

najbliższa placówka wskazana 
do obsługi produktu Antidotum  

1 

 
Przyjdź do placówki  

z dokumentem tożsamości i 
zarejestruj się w recepcji. 
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Przyjdź do placówki medycznej 

z dokumentem tożsamości. 
Zarejestruj się w recepcji lub 

skorzystaj z e-check in i udaj się 
prosto pod gabinet lekarski.  

 

Terminy wizyty w placówkach 
partnerskich można zarezerwować: 
 Telefonicznie – dzwoniąc 

bezpośrednio do placówki partnerskiej, 
w której chcemy zarezerwować wizytę, 

  Osobiście – podczas wizyty w 

placówce partnerskiej. 
 

 



                          
 

 
Z jakich dodatkowych funkcjonalności może skorzystać Ubezpieczony w ramach oferty grupowego ubezpieczenia 
zdrowotnego ANTIODTUM? 

 Telefoniczna Informacja Medyczna 

Ubezpieczeni dzwoniący na infolinię LUX MED-u z problemem zdrowotnym mogą uzyskać pomoc przez całą 

dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od 

dzwoniącego informacje i starają się doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Parter Medyczny 

posiada także informacje o dyżurach szpitali. 

 SMS-owe przypominanie o terminach badań i konsultacji  

Rozwiązanie, dzięki któremu Ubezpieczony może umówić się na wizytę z dużym wyprzedzeniem bez obawy o 
to, że o tej wizycie zapomnie. 
 

 e-center – chat z Call Center 

Wygodny i szybki sposób kontaktu z konsultantami LUX MED poprzez stronę internetową www.luxmed.pl w 

zakładce Kontakt. Można również pozostawić wiadomość z danymi Ubezpieczonego i adresem e-mail. 

 

 Elektroniczna dokumentacja medyczna 

Lekarze we wszystkich placówkach LUX MED i Medycyny Rodzinnej oraz sieci wyselekcjonowanych placówek 

partnerskich mają elektroniczny dostęp do historii medycznej Pacjenta i zdjęć RTG z radiologii cyfrowej. System 

obejmuje także skany medycznej dokumentacji zewnętrznej, kalendarze wizyt, rejestrację, opis medyczny, 

wystawianie recept. 

 

 Portal Pacjenta - platforma dostępna na www.luxmed.pl , dzięki której można: 

 zarezerwować lub odwołać wizytę, 

 przejrzeć wykaz wizyt (dostęp do historii wizyt), 

 obejrzeć wyniki badań wraz z komentarzem lekarza (również za pośrednictwem darmowych aplikacji 

mobilnych dla urządzeń z systemem IOS i Android), 

 zamówić receptę, 

 zadać lekarzowi pytanie po odbytej wizycie, 

 porozmawiać z lekarzem internistą na czacie (e-konsultacje), 

 poznać grafik lekarzy, 

 sprawdzić zakres usług u podwykonawców (sieć). 

 
 
 

http://www.luxmed.pl/
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