
Panaceum to:
bezgotówkowa realizacja świadczeń medycznych w kilkuset placówkach w całej Polsce

brak skierowań i limitów na wizyty u lekarzy specjalistów

brak karencji na świadczenia medyczne w tym specjalistyczne badania takie jak tomografia 
komputerowa, czy rezonans magnetyczny oraz badania diagnostyczne

pakiet badań laboratoryjnych, RTG, USG, TK

infolinia medyczna czynna 24h/ 7 dni w tygodniu

taka sama składka bez względu na wiek

brak ankiety medycznej o stanie zdrowia

Opieka zdrowotna PANACEUM zapewnia Ci bezgotówkowy dostęp do lekarzy specjalistów i badań 

diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych POLMED S.A. oraz w placówkach 

współpracujących na terenie całej Polski. Już nie musisz się obawiać wielomiesięcznego 

oczekiwania na wizytę u lekarza. Dzięki prywatnemu ubezpieczeniu świadczenia medyczne 

dostępne są bez limitów i pomogą Ci skutecznie zadbać o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych. 

Opieka zdrowotna PANACEUM

Nie ma znaczenia jak liczna jest Twoja rodzina. 
Cena za ubezpieczenie w formie rodzinnej jest stała.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdą Państwo na stronie www.sug-ubezpieczeni.pl 
oraz pod nr tel: 58 500 50 58



 Wiek wstępu do 65 roku życia, dzieci do 18 lat lub do 25 lat, kiedy się uczą

WARIANT

Lekarze i specjaliści

Świadczenia medyczne (wykaz wszystkich świadczeń 
zawarty jest w załączniku nr 1 do OWU) 

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: 
medycyna pracy, koszty operacji i pomocy doraźnej

W przypadku, gdy ubezpieczonym jest dziecko wykaz 
świadczeń zawarty jest w załączniku nr 1 do OWU 
pkt 3 ppkt 2

SUPERCLASSICSTANDARD PLUS SUPER PLUS

Lekarz rodzinny
Internista
Pediatra

Ginekolog
Kardiolog

Laryngolog
Okulista

Alergolog
Chirurg

Dermatolog
Endokrynolog

Gastrolog
Neurolog
Onkolog
Ortopeda

Urolog
Chirurg naczyniowy

Chirurg onkolog
Hematolog

Kardiochirurg
Lekarz chorób zakaźnych

Pulmonolog
Lekarz rehabilitacji

Reumatolog  
Diabetolog
Angiolog
Nefrolog

Psychiatra
Neurochirurg

Radiolog

Prowadzenie ciąży
Diagnostyka labolatoryjna 
i obrazowa RTG
Mammografia, USG naczyń 
z Dopplerem, USG serca
Gastroskopia, kolonoskopia
Usługi pielęgniarskie
Zabiegi ambulatoryjne
Szczepienia przeciwko 
grypie, tężcowi, 
odkleszczowemu 
zapaleniu opon 
mózgowych, szczepienie 
przeciwko WZW typu A i B
Rehabilitacja w NNW
Profilaktyka 
stomatologiczna, 
stomatologia 
zachowawcza, protetyka, 
ortodonta/
periodontologia, chirurgia 
stomatologiczna, rentgen 
stomatologiczny - 
pantomogram 
- zniżka 50 %
Bilans roczny
Wizyty domowe 
Transport medyczny

Lekarz rodzinny
Internista
Pediatra

Ginekolog
Kardiolog

Laryngolog
Okulista

Alergolog
Chirurg

Dermatolog
Endokrynolog

Gastrolog
Neurolog
Onkolog
Ortopeda

Urolog
Chirurg naczyniowy

Chirurg onkolog
Hematolog

Kardiochirurg
Lekarz chorób zakaźnych

Pulmonolog
Lekarz rehabilitacji

Reumatolog  
-
-
-
-
-
-

Prowadzenie ciąży
Diagnostyka labolatoryjna 
i obrazowa RTG
Mammografia, USG naczyń 
z Dopplerem, USG serca
Gastroskopia, kolonoskopia
Usługi pielęgniarskie
Zabiegi ambulatoryjne
Szczepienia przeciwko 
grypie i tężcowi 

Rehabilitacja w NNW
Profilaktyka 
stomatologiczna 
- 50% zniżki

-
-
-

Lekarz rodzinny
Internista
Pediatra

Ginekolog
Kardiolog

Laryngolog
Okulista

Alergolog
Chirurg

Dermatolog
Endokrynolog 

Gastrolog
Neurolog
Onkolog
Ortopeda

Urolog
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Prowadzenie ciąży
Diagnostyka labolatoryjna 
i obrazowa RTG
Mammografia, USG naczyń 
z Dopplerem, USG serca
Gastroskopia, kolonoskopia
Usługi pielęgniarskie
Zabiegi ambulatoryjne
 Szczepienia przeciwko 
grypie i tężcowi 

-
Profilaktyka 
stomatologiczna 
- 50% zniżki

-
-
-

Lekarz rodzinny
Internista
Pediatra

Ginekolog
Kardiolog

Laryngolog
Okulista

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Prowadzenie ciąży
Diagnostyka labolatoryjna 
i obrazowa RTG

-

-
Usługi pielęgniarskie
Zabiegi ambulatoryjne
Szczepienia przeciwko 
grypie i tężcowi 

-
-

-
-
-

SKŁADKA MIESIĘCZNA

WYKAZ PODSTAWOWYCH ŚWIADCZEŃ

Ubezpieczenie indywidualne (ubezpieczony) 

Ubezpieczenie partnerskie 
(ubezpieczony wraz z 1 dzieckiem) 
Uwaga: dziecko obowiązuje inny 
wykaz lekarzy i świadczeń

Ubezpieczenie rodzinne (ubezpieczony wraz ze 
współmałżonkiem lub partnerem oraz dziećmi) 
Uwaga: dzieci obowiązuje inny 
wykaz lekarzy i świadczeń

78 zł

156 zł

253 zł

49,50 zł

99 zł

160 zł

35,50 zł

70,50 zł

114 zł

135 zł

270 zł

438 zł

Opieka zdrowotna PANACEUM
POLMED S.A. oraz placówki współpracujące - wykaz dostępnych specjalistów i świadczeń


